.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA
DE SÃO PAULO/SP

PROCESSO AUTOS Nº 1045945-86.2020.8.26.0100 – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE
QUEENSBERRY AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELAÇÃO DE CREDORES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL – ART. 7º. § 2º.
EXPERTISEMAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.615.744/0001-49, com sede na Rua do Paraíso, 45, conjunto
71, Paraíso, CEP 04103-000, São Paulo/SP, na qualidade de Administradora Judicial nomeada
nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, vem, respeitosamente, expor e requerer o
quanto segue:

I.

Dos trabalhos de elaboração da Relação de Credores da Administração Judicial de
que trata o art. 7º. § 2º. e art. 22, inciso I, “e”, ambos da Lei nº. 11.101/2005,
apresentada para a Queensberry Agência de Viagens e Turismo Ltda.

1. Em cumprimento ao quanto determinado no art. 7º, §2º e art. 22, inciso I, “e”, ambos da
Lei nº. 11.101/2005, esta Administração Judicial, com base no exame minucioso da
escrituração contábil da devedora e dos documentos e informações por ela apresentados,
bem como por seus credores, elaborou a RELAÇÃO DE CREDORES DA
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, anexa à presente petição (Doc. 1), a fim de que seja
publicado o respectivo Edital, cuja minuta (completa e reduzida) seguiu nesta data, via
e-mail, para a z. serventia.

Página 1 de 9
Rua do Paraíso, 45 – Conjunto 71 – Cep. 04103.000 – São Paulo – SP – admjudicial@expertisemais.com.br –
www.expertisemais.com.br - Fone: (11) 2366-5923

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE6.

fls. 1964

.

2. Foram realizados levantamentos pormenorizados dos créditos que constaram da relação
de credores apresentada pela Recuperanda, assim como nos registros contábeis e
controles internos, o que implicou na análise, por esta Administração Judicial, de
milhares de informações e documentos e, por conseguinte, de milhares de registros
efetuados pela Recuperanda em seus controles internos e de escrituração contábil.

3. Conforme já noticiado em nossos Relatórios Mensais de Atividades, temos constatado
diversas inconsistências nesses controles e na escrituração contábil disponibilizada, o
que causou necessidade de trabalhos adicionais, de forma que fossem realizadas
conciliações dos créditos sujeitos aos efeitos da presente Recuperação Judicial. Assim,
foram procedidas alterações, inclusões, exclusões e reclassificações nos créditos
anteriormente listados pela Recuperanda.

4. No contexto dos trabalhos realizados, analisamos as habilitações e divergências sobre os
créditos

inicialmente

listados

pela

Recuperanda,

aquelas

apresentadas

administrativamente e, também, aquelas que foram apresentadas nos autos principais e
em incidentes específicos, cujas manifestações foram tempestivas até o encerramento
dos nossos trabalhos. Essas divergências e habilitações foram analisadas à luz dos
documentos e informações que nos foram apresentados, incluindo, mas não se
limitando, à análise pormenorizada de valores devidos às Instituições Financeiras e
garantias das operações; aos adiantamentos recebidos pela Recuperanda de seus clientes
e relativos a compras de pacotes de viagens, em moeda nacional e em moeda
estrangeira; aos fornecedores nacionais; aos fornecedores e prestadores de serviços
estrangeiros; aos credores trabalhistas com e sem processos trabalhistas, incluindo os
equiparados; e, também, aos credores em geral, que possuem demandas cíveis.

5. Após os extensos trabalhos de análises realizados por esta Administração Judicial, que
resultaram em correções, alterações, reclassificações, exclusões e inclusões de créditos,
o passivo total sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial constitui-se de créditos em
moeda nacional no montante de R$ 56.231.992,28 (cinquenta e seis milhões, duzentos e
trinta e um mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos), bem como
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crédito em moedas estrangeiras no montante de USD 911.740,84 (novecentos e onze
mil, setecentos e quarenta dólares americanos e oitenta e quatro centavos de dólares
americanos) e EUR 243.049,65 (duzentos e quarenta e três mil, quarenta e nove euros e
sessenta e cinco centavos de euros).

6. Assim, o passivo total sujeito aos efeitos da presente Recuperação Judicial,
convertendo-se os créditos em moeda estrangeira 1 pela taxa do câmbio da data do
pedido (04/06/2020), corresponde ao montante de R$ 62.289.138,10 (sessenta e dois
milhões, duzentos e oitenta e nove mil, cento e trinta e oito reais e dez centavos), e
estão divididos nas seguintes classes:
a. Classe I – Trabalhistas e equiparados: R$ 4.488.325,55 (quatro milhões,
quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e
cinco centavos);
b. Classe II – Garantia real: não constou crédito com garantia real;
c. Classe III – Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial,
com privilégio geral ou subordinados2: R$ 57.773.662,90 (cinquenta e sete
milhões, setecentos e setenta e três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e
noventa centavos);
d. Classe IV – Titulares de créditos enquadrados como microempresa ou
empresas de pequeno porte: R$ 27.149,65 (vinte e sete mil, cento e quarenta e
nove reais e sessenta e cinco centavos).

1

Cotação do dólar (USD) em 04/06/2020 de R$ 5,1035 e cotação do euro (EUR) em 04/06/2020 de R$ 5,772
conforme informação disponível no site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/conversao).
2
A classe três apresenta credores estrangeiros e clientes cuja dívida da Recuperanda é lastreada em moedas
estrangeiras, no montante de USD 911.740,84 e EUR 243.049,65. O crédito em moeda estrangeira que integra a
classe III foi convertido pela moeda de fechamento do dia do pedido de Recuperação Judicial para que a classe
pudesse ser totalizada em reais.
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Tabela 1 – Síntese da Relação de credores da Administração Judicial, art. 7º., § 2º.
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Total

I
II
III - Total em R$
IV

Quantidade
87
0
1.423
4
1514

R$
R$
R$
R$
R$

Valor total
4.488.325,55
57.773.662,90
27.149,65
62.289.138,10

II. Dos critérios adotados pela Administração Judicial para verificação dos créditos

7. Empreendemos esforços no sentido de verificar os sistemas de controles internos, de
controle de empréstimos bancários, utilizados pela Recuperanda, bem como para
verificar a escrituração contábil oriunda de todas as suas operações. Igualmente foram
verificados os controles de folhas de pagamentos e de benefícios a empregados, os
contratos de vendas de programas de viagens aos clientes que envolviam serviços
terrestres, marítimos e aéreos, bem como os processos trabalhistas e cíveis em
andamento, em que terceiros demandam contra a Recuperanda;

8. Com base nas informações e documentos disponibilizados verificamos milhares de
lançamentos efetuados no controle interno de adiantamentos de clientes, de contas a
pagar e na escrituração contábil; foram ainda verificados lançamentos nos controles de
recursos humanos; consultamos, em tribunais específicos, cerca de 17 processos
trabalhistas e 15 processos cíveis, que constavam das certidões de distribuições; tudo,
de forma a apurar os créditos líquidos e no caso dos processos trabalhistas, os valores
incontroversos sujeitos ao concurso de credores. Identificamos, ainda, que 9 credores
trabalhistas poderão ser, potencialmente, incluídos na relação de credores a posteriori,
uma vez que, tornados líquidos os valores naquelas demandas, os mesmos se submetem
aos efeitos da presente Recuperação Judicial.

9. Relativamente aos créditos trabalhistas e equiparados, verificamos as certidões de
distribuição de feitos trabalhistas atualizadas, das cidades de São Paulo e Rio de
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Janeiro, em que há ou houve operação da Recuperanda e filiais, bem como os termos de
rescisões dos contratos de trabalho não saldados, salários, benefícios não pagos e
confissões de dívidas que formalizaram o parcelamento das rescisões efetivadas a partir
de março/20, de forma que constaram da nossa relação de credores ex-funcionários que
não tiveram as rescisões saldadas e, para esses, foram também computados os valores
de FGTS em atraso e multa de 40% devida por rescisão, ou crédito líquido de acordos
de parcelamentos (confissões de dívidas) firmados entre a Recuperanda e seus então
empregados; os ex-funcionários que possuem demandas judiciais propostas contra a
Recuperanda foram considerados apenas com os valores que se apresentaram como
incontroversos naquelas demandas. Cabe destacar que valores descontados das rescisões
trabalhistas em razão de operações de créditos consignados, e não pagos às respectivas
Instituições Financeiras, foram destacados e habilitados em favor destas instituições3.
Foi habilitado também, crédito de honorários advocatícios de sucumbência verificado
em determinação judicial constante de sentença. Colaboradores desligados após a data
do pedido de recuperação judicial (04/06/2020) tiveram os pagamentos regulares dos
acordos firmados com a Recuperanda e não foram incluídos na relação de credores que
segue anexa.

10. Relativamente a crédito com garantia real, apuramos, nos exatos termos da Lei, com
fundamento nos diversos contratos bancários analisados, a inexistência de créditos
classificados como garantia real, visto que as garantias formalizadas nos referidos
contratos correspondem a alienação fiduciária, que se comprovada a performance até a
data do pedido, não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial.

11. A totalidade da dívida bancária listada como quirografária por esta Administração
Judicial, corresponde a endividamento com três credores bancários, cujos contratos
perfazem a soma de créditos atualizados na data do pedido, de R$ 11.878.169,72. Para
apuração desses créditos efetuamos os cálculos necessários, analisando minuciosamente
os documentos que nos foram apresentados, tanto no que se refere ao declarado pela
3

Os créditos de empréstimos consignados descontados das rescisões e não pagos às Instituições financeiras
corresponderam a: Banco Itaú S/A – R$ 81.944,11; Banco Santander S/A – R$ 6.761,47 e BV Financeira S/A –
R$ 5.076,10.
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Recuperanda, quanto pelos bancos divergentes. Cabe destacar que os bancos Itaú S/A e
Safra não evidenciaram garantia fiduciária de recebíveis de cartões de crédito
performada na data do pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual os créditos
permaneceram integralmente habilitados na Classe III – Quirografários, dados os
respectivos ajustes decorrentes de nossas análises. O Banco Bradesco S.A. apresentou
comprovação de garantia parcial performada, no montante de R$ 219.086,53, até a
data do pedido de recuperação judicial, o qual foi por nós considerado como não sujeito
aos efeitos da Recuperação Judicial (até o limite do referido valor comprovado), sendo
que o saldo devedor excedente , no montante de R$ 1.214.370,62, permaneceu
habilitado na Classe III – Quirografários em nossa Relação de Credores.
12. O maior volume dos créditos quirografários (em número de credores e em valor) possui
a origem em adiantamentos recebidos de clientes pela aquisição de programas de
viagens cujos embarques não ocorreram até a data do pedido de recuperação judicial.

13. Extraímos do sistema de controles internos da Recuperanda (Sistema Gestor), relatório
contendo todas as movimentações financeiras de pagamentos realizados por clientes,
bem como devoluções, reembolsos e estornos realizados pela Recuperanda. Com base
nas informações extraídas, procedemos com a validação de milhares de registros
financeiros, confrontando os dados obtidos dos controles internos com extratos
bancários, comprovantes de transferências eletrônicas, depósitos, estornos de cartões e
microfilmagem de cheques devolvidos e cancelados.

14. Apurados os valores de adiantamentos que deram entrada nos controles financeiros da
Recuperanda, líquidos de devoluções e estornos, foram considerados como parte
integrante do crédito de cada cliente, valores de comissões pagas ou retidas pelas
agências de turismo, registrados no sistema da Recuperanda; em outras palavras,
consideramos os valores brutos dos pacotes adquiridos pelos clientes.

Página 6 de 9
Rua do Paraíso, 45 – Conjunto 71 – Cep. 04103.000 – São Paulo – SP – admjudicial@expertisemais.com.br –
www.expertisemais.com.br - Fone: (11) 2366-5923

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE6.

fls. 1969

.

15. Cabe destacar que, os valores das comissões que constam do sistema da Recuperanda
são calculados pelos percentuais aplicados sobre o preço de venda da Queensberry,
porém, uma vez que as negociações dos pacotes eram realizadas entre agências e
clientes, os valores efetivamente pagos pelos compradores podem ser superior ao preço
de venda Queensberry, decorrentes de eventual margem cobrada pelas agências de
turismo, que não são de conhecimento da Recuperanda e nem possuem registros
financeiros ou sistêmicos desses fatos.

16. Pacotes aéreos e marítimos cujos pagamentos foram realizados diretamente para as
respectivas companhias não foram habilitados, uma vez que os vouchers e reembolsos
serão realizados em nome dos passageiros diretamente por estas companhias
prestadoras de serviços. Valores pagos pelos clientes à Recuperanda, mas que já foram
utilizados para pagamento total ou parcial aos fornecedores estrangeiros, sem que os
serviços tenham sido prestados, foram listados na Relação de Credores ora apresentada.

17. Embora as cotações dos pacotes de viagens tenham sido realizadas em moeda
estrangeira, as vendas destes programas foram realizadas em moeda nacional, motivo
pelo qual os créditos de adiantamentos foram mantidos em reais, exceto por aqueles
cujos clientes receberam cartas de crédito com valores em moeda estrangeira,
configurando novação da dívida na respectiva moeda das datas das referidas cartas
(consideramos as cartas como confissões de dívidas).

18. Para atualização dos créditos provenientes de adiantamentos de clientes, em moeda
nacional, foi utilizado como critério de vencimento a data do embarque vencido que
constou do sistema de controle interno da Recuperanda, sendo que aqueles vencimentos
anteriores ao pedido de recuperação judicial foram atualizados pela Tabela Prática do
TJSP e acrescidos de juros de 1% a.m.. Ao final de nossos levantamentos, os valores
dos créditos provenientes de adiantamentos de clientes somaram R$ 39.820.862,90 e
USD 571.878,00, respectivamente àqueles em moeda nacional e em moeda estrangeira.
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19. Para os demais fornecedores e prestadores de serviços nacionais procedemos com a
conferência das notas fiscais em aberto, na data do pedido de recuperação judicial
(04/06/2020), aplicando cálculo de atualização pela Tabela Prática do TJSP e juros de
1% a.m. para faturas vencidas até a data do pedido de recuperação judicial
(04/06/2020). O valor dos créditos atualizados provenientes de fornecedores em moeda
nacional correspondeu ao montante de R$ 17.414,47, na Classe III – Quirografários, e
R$ 27.149,65, na Classe IV – ME/EPP.

20. Os fornecedores e prestadores de serviços estrangeiros foram conferidos com base
nas invoices em aberto, disponibilizadas pela Recuperanda e em divergências de
créditos apresentadas pelos credores. Os créditos em moeda estrangeira apurados pela
Administradora Judicial corresponderam a USD 339.862,84 e EUR 243.049,65.
21. Todas as movimentações na relação de credores apresentada pela Recuperanda estão
descritas no quadro demonstrativo que segue anexo (Doc. 2), evidenciando os ajustes de
valores, inclusões e exclusões realizados, de forma resumida.

22. Adicionalmente e com a finalidade de atender a Recomendação nº 72, de 19 de agosto
de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos termos de seu art. 1º, § 2º,
elaboramos quadro demonstrativo contendo toda a movimentação dos créditos, por
credor, a partir da Relação de Credores apresentada para atender ao edital do art. 52,
evidenciando todas as movimentações realizadas e decorrentes dos trabalhos acima
expostos, de forma a evidenciar e fundamentar cada crédito reconhecido na Relação de
Credores a que alude o art. 7º § 2º. Indicamos, resumidamente, a forma pela qual
tratamos e analisamos cada crédito, incluindo aqueles em que os credores apresentaram
divergências e habilitações administrativas (Doc. 3).
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III. Considerações finais

23. Por fim, nos termos do art. 7º, §2º, da Lei nº. 11.101/2005, informamos que as pessoas
indicadas no art. 8º, da Lei nº. 11.101/2005, terão acesso aos documentos que
fundamentaram a elaboração da anexa relação de credores, na atual sede da
Queensberry Agência de Viagens e Turismo Ltda., situada na Avenida São Luiz, 165, 2
A, 3 A/B, 4 A/B, Centro, São Paulo-SP, e por consulta à Administração Judicial, via email, no endereço eletrônico queensberry1vfrj@gmail.com.

24. Termos em que, requeremos, respeitosamente, a juntada da presente petição aos autos,
acompanhada da respectiva relação de credores da Administração Judicial e dos demais
documentos que dela são integrantes.

São Paulo, 21 de outubro de 2020.

EXPERTISEMAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS
ELIZA FAZAN
CRC 1SP194878/O-4
FELIPE VALLINI PIMENTA
CRC 1SP318070/O-7
MARIANA NECHO BELLI
CRC 1SP331544/O-0
LEONARDO CAMPOS NUNES
OAB/SP no. 274.111
PRISCILA NEVES CRUSCO
OAB/SP no. 266.978

Página 9 de 9
Rua do Paraíso, 45 – Conjunto 71 – Cep. 04103.000 – São Paulo – SP – admjudicial@expertisemais.com.br –
www.expertisemais.com.br - Fone: (11) 2366-5923

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE6.

fls. 1972

DOC. 1

Relação de Credores relativa ao Art. 7º § 2º

Rua do Paraíso,
– Conjunto
– Cep.
.
– São
admjudicial@expertisemais.com.br – www.expertisemais.com.br - Fone: ( )

Paulo
-

–

SP

–
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EXPERTISEMAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS
Recuperação Judicial de Queensberry Agência de Viagens e Turismo Ltda
Relação de Credores elaborada pela Administração Judicial - Art. 7o. § 2o.

Classe I: Titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho e
equiparados
Nome do Credor
Ordem
CNPJ/CPF/OAB Moeda
Valor
1
146.344.248-35
R$
21.283,30
Adriana Attuy de Souza Faro
2
002.786.827-31
R$
70.410,45
Adriana Rodrigues de Castro
3
261.177.988-06
R$
51.145,45
Aldrei Amaro Francelino
4
152.132.728-94
R$
85.814,77
Alessia Hiromi Najima
5
048.396.326-77
R$
21.003,10
Alexandra Brandao Silva
6
148.168.618-66
R$
81.227,76
Alexsandro Barbosa Vieira
403.335.928-16
R$
17.003,89
7
Aline da Silva Dantas
8
326.403.838-25
R$
41.559,47
Amanda Cristine Lessa da Silva Nogueira
9
036.181.556-54
R$
135.000,00
Ana Flavia Maximo Benevides
10 Antonio Claudio Trindade Corrêa
OAB/RJ 73.114
R$
14.338,33
11 Arlete Oliveira dos Santos Gouveia
322.618.368-05
R$
25.111,13
12 Beatriz Dantas Ribeiro de Lima Nakamura
361.993.798-29
R$
71.593,47
13 Benedito Jose Justiniano
159.713.908-48
R$
71.576,55
14 Bruno Alvarez Calvino
226.954.848-52
R$
9.387,55
321.370.278-10
R$
46.712,98
15 Carina Rocha Bissolotti
16 Caroline Alves de Morais Rosa
373.072.688-92
R$
25.550,94
17 Cayo Toledo Rodrigues dos Santos
453.857.288-88
R$
7.633,18
18 Christiane Almeida Silva de Oliveira
050.171.668-82
R$
186.021,17
19 Cintia Damasceno Souza
361.450.578-23
R$
23.392,95
378.898.038-93
R$
2.878,83
20 Cleberton Gomes de Godoy
21 Constancia Ferreira de Sousa
273.178.318-40
R$
29.264,04
22 Danilo Santana da Silva
340.645.118-75
R$
46.360,09
374.398.728-78
R$
14.444,14
23 Darcio William Pereira Rosa Franca
24 Dayane Cristina Gomes da Silva
401.952.788-10
R$
13.248,96
25 Demilson Dias da Silva
126.285.898-42
R$
36.012,61
26 Elaine Higa
296.557.388-76
R$
64.172,93
27 Eliane da Silva Ricardo
010.851.328-97
R$
22.392,50
311.607.018-06
R$
48.971,61
28 Elisa Salomao Mochizuki
29 Elton da Silva Anselmo
045.564.134-00
R$
29.602,74
30 Fabiano Comitre de Oliveira
162.313.318-14
R$
3.707,17
31 Fernanda Cristina Xavier de Oliveira
351.657.468-28
R$
15.698,00
32 Fernanda Letieri Coccaro Monteiro
297.116.478-00
R$
43.438,78
273.579.868-29
R$
26.755,93
33 Fernanda Morgado Furlan
34 Flavia Renata Silva E Silva
159.070.388-02
R$
45.745,43
048.713.338-25
R$
19.861,03
35 Francinilma Silva Pereira Freitas
36 Gabriela Quesada Panegassi
283.851.118-16
R$
18.575,78
37 Gisele Miguel do Carmo
293.316.438-88
R$
50.479,73
38 Glauciany Oliveira da Silva
429.099.648-50
R$
3.831,79
39 Irailton Lima da Silva
326.331.652-49
R$
6.777,65
255.420.588-41
R$
6.054,05
40 Irene Spano Vieira
41 Ivaneide Silva de Franca
176.607.358-10
R$
30.109,32
42 Jaqueline Silva Rodrigues
564.370.300-97
R$
18.512,88
43 Jeferson Rodrigo Maiolino da Silva
216.172.328-66
R$
171.309,24
587.987.224-68
R$
71.338,53
44 Josefa Teixeira Borges
45 Juliana Alves de Souza
311.648.848-75
R$
25.497,89
393.585.558-31
R$
20.545,24
46 Juliana Rain da Silva
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EXPERTISEMAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS
Recuperação Judicial de Queensberry Agência de Viagens e Turismo Ltda
Relação de Credores elaborada pela Administração Judicial - Art. 7o. § 2o.

Classe I: Titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho e
equiparados
Nome do Credor
Ordem
CNPJ/CPF/OAB Moeda
Valor
47 Kelly Magalhaes Rizzo
092.298.287-26
R$
14.332,09
48 Larissa Mota Garcia Bibar
039.076.489-27
R$
72.268,09
49 Leticia Cardoso Gonzalez
361.146.528-35
R$
18.634,59
50 Leticia Esteves Granja Mariano
391.477.128-30
R$
16.090,37
51 Lidineia Maria de Jesus Henrique
386.223.508-43
R$
5.022,67
52 Ligia Sato Kumamoto
282.254.368-22
R$
67.474,88
278.266.168-08
R$
5.882,50
53 Luciana Cabral de Vasconcelos
54 Lucimara Barbosa de Andrade
257.048.018-54
R$
69.444,46
55 Lucimara da Silva Santos
252.347.358-50
R$
129.591,58
56 Marcia Cristina Lourenco Barauna
033.547.397-03
R$
58.139,21
57 Marcos Fernando de Proenca
043.304.098-01
R$
8.317,93
58 Maria da Gloria Leal
036.769.298-88
R$
81.796,36
59 Maria Edite Barbosa
044.567.398-27
R$
84.319,64
60 Maria Helena Alves Matias
117.785.858-41
R$
63.536,64
113.092.758-07
R$
132.462,65
61 Maria Helena Galasso Pugliesi
62 Mary Hira Kido
292.397.038-10
R$
39.992,86
63 Michelle do Sacramento Monteiro Martins
424.851.308-09
R$
8.922,34
64 Monica Cristiane Zanini
146.545.348-22
R$
90.966,82
65 Monica Luro Costa Goncalves
273.466.088-10
R$
124.882,61
192.799.758-54
R$
30.328,43
66 Monica Peixoto
67 Nadia Almeida Barros da Silva
353.910.008-31
R$
39.591,51
68 Noeli Letieri Portero
805.156.818-49
R$
146.998,16
127.230.338-13
R$
24.677,83
69 Patricia Vita Porto
70 Paula Aparecida Leopoldino Mendes
063.937.438-75
R$
6.840,10
71 Percio de Freitas
129.764.578-24
R$
25.699,68
72 Priscilla Cunha Carvalho
218.325.698-29
R$
40.329,75
73 Regina Celia Yoko Ishiy
132.439.658-02
R$
115.556,98
132.836.018-01
R$
41.711,67
74 Renato Braga Sposito
75 Rita Maria da Conceicao
168.846.568-59
R$
7.780,16
76 Rosaly Maranhao
803.783.747-53
R$
145.803,12
77 Rosana Marcia Flor
084.830.938-39
R$
15.013,30
78 Rosina Zabatta
101.128.168-60
R$
87.093,75
116.497.568-44
R$
30.808,09
79 Simone Maria de Los Santos
80 Sulamita Keisa Tofoli
128.456.349-94
R$
3.117,83
225.220.138-07
R$
23.627,77
81 Tamara Cristina da Silva Santos
82 Teresa Aparecida Thoma
815.329.388-53
R$
380.811,54
83 Thais Toscano Viana Maeda
229.778.078-88
R$
37.159,63
84 Vania Nascimento de Carvalho
306.281.478-05
R$
11.330,24
85 Waldeliz Andre
078.885.918-84
R$
22.687,43
251.695.368-28
R$
87.558,16
86 Wellington Ignacio da Fonseca
87 Zari Santiaga Andrade
402.189.298-20
R$
180.368,75
87 Total Classe I - Trabalhistas e Equiparados
R$
4.488.325,55
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Classe III: Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
1
047.190.428-72
Abaete Canto
2
47.219.928/0001-25
Acav Associação Brasileira dos Concessionários Man Latin America
3
034727287-87
Acir Maria Areas
4
670.939.658-49
Adagmar Andriolo
5
053136778-96
Adelina Maria Martinho Antunes de Carvalho
6
029110781-87
Adelson Henriques
7
051909328-34
Ademir Fazani
8
249.488.371-72
Adilson Almeida Metello de Assis
9
510.376.292-72
Adiramelia da Silva Ribeiro
10
Estrangeiro
Adnbeyond South Africa (PTY) Ltd
11
422.337.983-68
Adriana Berford Leão Amorim
12
381.705.580-34
Adriana Bonazzola Ribeiro
13
161.339.258-33
Adriana Cristina Fameli Messias
125.599.408-84
14
Adriana de Franca Silva
15
346.100.491-04
Adriana Ferrer de Arruda
268.238.358-00
16
Adriana Flavia Camillo F. Angerami
17
767.201.365-34
Adriana Imbassahy Guimaraes Moreira Lagrota
18
570.786.881-04
Adriana Reis Gabriel
277.753.898-00
19
Adriana Vilarinho Dias
20
300.518.351-34
Adriane Alvarenga da Rocha Pombo
791.251.828-20
21
Adriano de Paiva Afonso
22
Estrangeiro
Agencia de Viajes Turavion Ltda
23
075.067.245.53
Aida Helena Valente
24
968.281.886-91
Ailce Alves Ajeje
25
159.993.007-20
Aildson Muniz Teles
206.186.978-53
26
Alberto Aidar
27
449.468.058-34
Alberto Carvalho Lourenço
28
034.152.368-20
Alberto Rivelli Filho
29
192.556.244-15
Alberto Salazar
30
Estrangeiro
Albornoz - Gonzalez & Asociados S.R.L.
31
078.928.610-68
Alceu Luiz Rauber
32
574.664.837-04
Alcimara Balliana da Mota
33
878.447.618-49
Alcina Amelia Felix Morceli
34
379.660.737-34
Alcinea Balliana da Mota
35
344.664.607-87
Alcione Ferreira A Filippo
36
192.829.660-20
Aldrian Ramires
37
020351297-96
Alexandra Martins Correia Fagundes
38
022478598-28
Alexandre Aidar Junior
39
003.202.509-20
Alexandre Carneiro Wendling
40
117.031.578-00
Alexandre Jose Aguillar de Souza
41
096.305.547-04
Alexandre Jose Serafim
42
130.834.656-53
Alexandre R. Franco
43
756.047.448-91
Alfio Ferrari Filho
44
258.502.107-68
Alfredo Goncalves Nunes
45
04.622.116/0011-95
Algar Multimídia S/A
46
269.761.868-67
Alice Maria Ura Kim
47
432.894.018-04
Alice Martins da Silva Alves
48
787.815.667-00
Alice Matias Abreu
49
382.225.518-17
Aline Baptista Reis
50
032914389-14
Aline Rodrigues Moreira
51
Estrangeiro
Alizés Private Travel
52
Estrangeiro
All Morocco Travel
53
631.094.506-82
Aloisio Alves
54
014.121.756-15
Aloysio Rocha
55
326.025.456-00
Alvacir de Matos Campos
56
481.397.268-34
Alvaro da Silva Junior
57
092975372-00
Alvaro Jorge Reis
58
066-331-268-08
Alvaro Silva Junior
59
077.474.298-43
Amara Clementina Urbanavicius
60
024.456.116-87
Amelio Ferreira Maia
61
000051148-02
Amilton Resende Sticca
62
551.585.607-49
Amir Delfino Ferreira Leite
63
402.172.648-91
Ana Amelia Montenegro Lourenção
030.115.281-01
64
Ana Beatriz Aranha
516.357.200-87
65
Ana Carmen dos Santos Moreira
065.099.706-94
66
Ana Carolina de Oliveira Latalisa Alves
046.584.531-26
67
Ana Clara Ludvig da Cunha

Moeda
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
USD
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
2.535,22
491.410,22
16.779,51
17.038,13
16.131,86
31.539,68
31.445,36
17.835,70
27.907,15
12.730,58
3.815,26
12.939,26
24.011,59
28.836,61
16.774,14
13.666,58
35.178,72
2.315,50
7.976,97
9.360,00
9.188,64
15.341,50
25.878,95
32.126,36
8.430,00
18.723,35
28.124,23
10.776,62
13.564,52
94,00
9.475,82
16.045,14
47.072,88
16.045,15
24.354,19
10.269,05
128.036,04
17.562,43
34.361,03
2.017,05
84.935,13
17.963,67
32.038,75
17.495,90
873,98
8.462,99
24.688,45
31.029,77
55.694,59
3.407,67
107,00
210,00
23.514,46
11.023,11
28.881,79
14.511,70
32.620,70
690,24
20.783,18
4.750,91
20.060,67
17.961,64
27.802,19
62.810,66
41.048,18
18.810,66
22.935,79
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Classe III: Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
68
195.472.648-18
Ana Cláudia Garcia Mira
69
033.980.836-50
Ana Cristina de Andrade
70
983.143.518-49
Ana Cristina Pardini
71
395.743.770-91
Ana Cristina Reveilleau Velho
72
273.067.805-06
Ana Elisa Novis
73
133.907.868-64
Ana Eliza Rosso Deleuse
74
020046438-89
Ana Eugenia de Azevedo Gleria
75
633.956.576-04
Ana Lucia Lima Cabral
76
248.844.958-02
Ana Lucia Zambon Firmino
77
436.331.536-91
Ana Maria Alves Pinheiro
78
037436769-82
Ana Maria Antloga do Nascimento
79
971.705.858-04
Ana Maria de Campos Rolim
80
038.336.028-56
Ana Maria de Carvalho Kalinauskas
197.341.746-49
81
Ana Maria Felicetti R. C. Lamego
82
058450767-49
Ana Maria Ferreira de Medeiros
292.279.138-66
83
Ana Maria Henrique
84
016932107-03
Ana Maria Lordello Santolin
85
071903568-60
Ana Maria Mitre Lana de Carvalho Goncalves
641.317.509-53
86
Ana Maria Neves Wady Debes
87
808.671.037-87
Ana Maria Oliveira Macedo
365.418.007-82
88
Ana Maria Perone Cury
89
137.872.843-20
Ana Maria Sa de Almeida
90
414.021.979-34
Ana Maria Zanini
91
794.346.067-72
Ana Paula Biondi
92
188.120.248-82
Ana Paula Martini de Carvalho
287.978.908-71
93
Ana Paula Tambara Porto da Rocha
94
270.913.948-01
Andre Luiz Guerreiro
95
083732558-77
Andrea Braga Fernandes
96
295.730.358-20
Andrea Françolin
97
265.909.758-50
Andrea Gomes de Macedo Vieira
98
235.610.413-53
Andrea Otoch Jereissati de Carvalho
99
704.229.077-15
Andreia Helena Juca de Andrade Ramos Pereira
100 Andressa Paula
030409491-95
101 Andrzej Popkowski
237.425.958-73
102 Anelice Zago
063530678-60
103 Angela Aparecida Ferrari Melara
889.225.108-20
104 Angela Cristina Cattozatto Fortunato
087688238-60
105 Angela de Fatima Teixeira
311.309.256-68
106 Angela Maria Botelho da Rocha
462.409.261-91
107 Angela Maria Duwe Lenzi
418.438.279-72
108 Angela Maria Leonel de Souza
311.062.001-44
109 Angela Maria Martins Carneiro
135.345.803-20
110 Angela Merice Almeida Santos
956.860.457-04
111 Angela Peres
054.198.618-01
112 Angelo D'Ovidio Neto
755.058.358-72
113 Anna de Souza Capel Rocha
493.528.648-24
114 Antonietta Pellegrino da Rocha Medeiros
074.088.448.48
115 Antonio Afonso Reis Farias
022185693-53
116 Antonio Alexandre Oliveira Lima de Castro
711.075.097-34
117 Antonio Baumvol Menna Barreto Gomes
034.752.150-98
118 Antonio Carlos Coral
221.305.359-68
119 Antonio Carlos Degani
139.132.636-91
120 Antonio Carlos Di Tullio
925.769.828-91
121 Antonio Carlos Torres
747.783.158-04
122 Antonio Celso Ponce Pugliese
050.817.508-91
123 Antonio Cesar Farias Wanderley
037749967-68
124 Antonio da Silva Fagundes Filho
443.626.928-00
125 Antonio da Silva Fagundes Neto
303.582.198-41
126 Antonio Luiz Canella
342.915.479-00
127 Antonio Luiz de Oliveira
231.971.370-00
128 Antonio Machado
243.139.479-49
129 Antonio Marcilio Veloso Gomide
007316416-04
130 Antonio Martins
041263273-04
091333668-88
131 Antonio Mellone Neto
077407726-31
132 Antonio Morais
386.599.138-68
133 Antonio Ricardo de Souza Machado
154.049.860-34
134 Antonio Ricardo Panizzi

Moeda
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
40.962,05
44.396,11
28.982,99
29.544,10
445,34
27.303,01
22.414,53
11.948,79
9.157,91
9.851,31
8.408,00
58.887,53
32.843,80
10.431,78
11.174,06
1.253,15
34.313,57
63.411,73
12.228,10
9.858,66
25.084,66
9.150,75
36.846,33
42.903,71
28.124,22
2.017,05
17.323,32
27.002,90
10.185,83
14.112,94
36.448,78
22.822,22
5.931,07
73.822,50
26.627,28
31.818,68
14.195,34
8.450,00
11.023,11
34.118,64
8.287,62
28.838,56
34.306,34
10.252,87
29.279,29
404,00
29.235,30
27.633,59
12.675,79
2.188,45
3.407,67
20.808,73
20.591,98
28.841,22
1.837,39
24.636,84
128.036,04
55.694,59
8.764,91
34.045,05
20.717,10
1.314,00
35.559,86
7.497,54
14.528,56
32.714,41
8.773,69
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Classe III: Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
135 Antonio Rubens Alvarenga
463.177.751-68
136 Antonius Matheus Wilhelmus Van Ass
132.555.090-68
137 Aparecida Benedita de Faria Andrade
384.612.696-91
138 Aparecida Correa Porto
007.937.366-68
139 Aparecida Tieko Koyama Silva
054152368-64
140 Aracy Rodrigues Gonçalves
166.539.632-68
141 Arionete Martins Costa
101.971.091-87
142 Ariovaldo Santini Teodoro
116.141.298-00
143 Arlete Antunes Cesar
750.928.248-91
144 Arlete Cordeiro
877.284.439-68
145 Arlete Hartmann
502.724.540-87
146 Arlindo Frederico Junior
058393538-92
147 Armando Carvalho Amaral
092070077-20
280.601.728-91
148 Armando Clapis
149 Arnaldo Moro Filho
348.569.609-97
051730838-08
150 Aroni Aparecida Vieira Calheiros Costa
151 Arthur Carlos Gomes
528.497.677-00
152 Arthur Zanini de Salles Aguiar
482.832.438-02
562.217.438-42
153 Artur Andrade Orsi
154 Artur Lourenção Junior
619.834.548-34
Estrangeiro
155 Asian Trails Ltd.
156 ASK Morocco Travel
Estrangeiro
157 Atiane Modesto de Luna Monteiro
795.165.724-72
158 Augusto Cesar Segatto
332.954.336-15
159 Aurea Carmela Tancioni
572.029.908-49
056834406-53
160 Aurea Maria Jardim Costa
161 Aurora Igreja Hale
013448967-58
162 Aviareps Assessoria Em Turismo Ltda
13.507.575/0001-47
163 Ayrton Marchesini
004594379-68
164 Baltazar Talayer Junior
315.789.690-34
165 Banco Bradesco S/A
60.746.948/0001-12
166 Banco Itaú Unibanco
60.701.190/0001-04
167 Banco Safra S/A
58.160.789/0001-28
168 Banco Santander S/A
90.400.888/0001-42
169 Banco Toyota do Brasil S.A.
03.215.790/0001-10
170 Banco Volvo (Brasil) S/A
58.017.179/0001-70
171 Bartolomeu Cordeiro
104.433.394-49
172 Beatriz Aparecida Vianna Abeche Fermozelli
367.015.489-20
173 Beatriz Buarque de Gusmao Riedel
301.176.578-24
174 Beatriz Ghidalevich Dovidio Szulc
146.443.817-05
175 Beatriz L N de Oliveira
313.949.478-52
176 Beatriz Maria Machado Teles de Carvalho
045070966-34
177 Beatriz Maria Soares Frasca
254.767.180-87
178 Beatriz Odebrecht
217.500.419-87
179 Benedicto Ferreira do Amaral Filho
409.064.508-53
180 Benedito Alfredo Matias
254.835.366-49
181 Benedito Gleria Filho
744.410.868-49
182 Benedito Teixeira dos Santos
100.486.421-34
183 Berenice Costa Brito
047801588-77
184 Berenice Pinheiro Monteiro
132.749.886-34
185 Bernadete Junqueira Guimaraes
948.556.921-15
186 Beyond Borders Tourism L.L.C.
Estrangeiro
187 Bic Amazônia Sa
04.402.277/0004-44
188 Blue Horizons Travel And Tours Inc.
Estrangeiro
189 Bony Maria de Figueiredo Mariano
359.803.546-20
190 Borealis Destination Management Aps
Estrangeiro
191 Breno Jose Santiago Bezerra de Lima
023.688.714-97
192 Brisa Argolo
062.883.345-88
193 Bruna Gonçalves de Menezes
143.949.517-39
194 Bruna Moura Calil
400.110.838-08
195 Bruno S. Carvalho Fagundes
355.669.218-09
196 Bruno S. V. Silveira
234.028.904-10
197 BV Financeira S.A.
59.588.111/0001-03
321.370.278-10
198 Carina Rocha Bissolotti
351.347.397-49
199 Carla Fayet Hunsche
179.063.688-43
200 Carla Luciana Vieira
125.765.300-87
201 Carlos Alberto Benetti

Moeda
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
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R$
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USD
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
USD
R$
EUR
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
3.438,57
38.385,36
31.612,24
77.763,47
29.071,55
27.907,14
63.701,25
41.006,69
28.243,46
84.401,94
5.458,03
26.044,74
14.352,00
71.997,01
6.649,56
27.989,06
6.167,68
38.283,32
4.363,76
27.802,19
552,00
80,00
18.719,09
38.383,63
45.331,37
29.619,93
7.207,04
68.253,00
62.781,86
10.463,07
1.438.613,54
7.590.225,86
2.837.492,75
6.761,47
2.331.300,20
5.698,00
30.733,34
13.553,33
2.915,98
59.416,63
2.786,02
17.976,63
26.812,13
12.460,33
11.188,60
8.450,00
22.414,52
35.458,08
24.802,98
72.034,17
20.298,85
3.283,00
1.613.000,00
23.068,83
12.473,24
29.698,50
67.685,99
1.332,00
8.651,00
75.039,06
55.694,59
13.564,52
5.076,10
2.471,43
5.226,32
38.041,67
18.111,39
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EXPERTISEMAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS
Recuperação Judicial de Queensberry Agência de Viagens e Turismo Ltda
Relação de Credores elaborada pela Administração Judicial - Art. 7o. § 2o.

Classe III: Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
202 Carlos Alberto de Campos
025365528-53
203 Carlos Alberto Matias
607.704.497-00
204 Carlos Alberto Penhalbel Colla
036557748-00
205 Carlos Alberto Pereira Modotte
004753028-69
206 Carlos Alberto Pimentel Guerra
127.101.214-68
207 Carlos Augusto Barbosa Costa
096510637-34
208 Carlos Aurélio de Carvalho Nunes
191.569.014-53
209 Carlos Eduardo Theodoro
920.785.248-91
210 Carlos Humberto Tempestini
194.219.908-20
211 Carlos Luchetti
045523498-13
212 Carlos Negro
759.001.148-72
213 Carlos Roberto de Castro Jatahy
693.895.197-72
214 Carlos Roberto Palermo
310.134.496-49
192.626.470-34
215 Carlos Spelmeier
216 Carlos Urbano Ferreira Junior
575.036.997-87
213.014.502-78
217 Carmem Lucia Mota Castanho
218 Carmen Lucia Denti
053.703.530-34
219 Carmen Lucia Queiroz Araujo
973.829.499-15
735.495.418-72
220 Carmen Lucia Zambon Firmino
221 Carmen Maria Ourique de Azambuja
189.194.990-04
299.575.597-53
222 Carmen Peres
223 Carmen Suzana Pereira Dutra
199.129.510-34
224 Carmen Teresinha Barbieri
562.266.327-04
225 Carolina Galvao
147.371.308-00
226 Carolina Nobis Gontier
471.745.718-83
284.773.998-08
227 Caroline Dumont Adams de Sabo Souza Guimaraes
228 Carrani Incoming
Estrangeiro
229 Cassiano Monteoliva Peinado
148.107.748-13
230 Cecilia Moreira Rocha Alvarenga
485.225.891-00
231 Cecilia Nakajima
035.846.098-01
232 Celia Fumiko Kanayama
031.145.598-08
233 Celia Miyazaki Mainardi
173.092.209-00
234 Celia Regina do Rocio Pereira
186.461.239-87
235 Celia Regina Lisboa Barata Soares
029.098.607-95
236 Celio Salles Barbieri Junior
437.244.347-15
237 Celma Aurea Duarte
086499876-72
238 Celso Bedin
059.771.428-20
239 Celso Jair Mainardi
175.070.300-91
240 Celso Leite Barbosa
042731925-00
241 Celso Tadeu Afonso
076493711-15
242 Cemir Angela de Souza
275.115.706-82
243 China International Travel Service
Estrangeiro
244 Christiane Almeida Silva de Oliveira
050171668-82
245 Christina de Oliveira Gontijo
492.037.896-34
246 Cintia Chiodini
484.404.269-68
247 Ciro Herdy
031.934.977-20
248 Clara Aparecida Antunes Mota Paes
313.044.519-68
249 Clara Meirelles
036.942.407-72
250 Clarice Abi Akel Vieira Gomide
277.932.306-04
251 Clark Erwin Frank
133.712.087-10
252 Claudemir Mareto
015.914.558-98
253 Claudia Biasutti
002.611.217-58
254 Cláudia Bolzani
777.349.809-10
255 Claudia de Lima Mengue
025.457.348-70
256 Claudia Dias
107.410.646-69
257 Claudia Fonseca de Moraes Moura
796.665.236-04
258 Claudia Maria do Valle Valladares Dias
783.878.507-30
259 Claudia Maria Queiroz Carvalho
283.725.734-68
260 Claudia Marilia Costa de Carvalho
716.498.327-53
261 Claudia Regina Bossini
541.787.469-87
262 Claudia Toledo Saladini
344.502.207-06
263 Claudio da Rocha Filho
180.538.228-43
264 Claudio de Lima Sirio
613.821.597-49
678.407.878-00
265 Claudio Junqueira Ferraz de Almeida
066.579.900-49
266 Claudio Lopes Guedes Frasca
888.640.228-72
267 Claudio Miguel Melara
145.262.989-72
268 Claudio Vieira
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R$
R$
R$
R$
R$

Valor
1.637,72
1.413,12
10.709,10
25.404,63
56.731,06
7.592,68
13.564,52
8.181,50
43.250,35
20.116,25
27.665,44
10.286,86
6.282,46
11.100,72
42.519,23
32.620,70
11.898,94
22.495,69
11.619,78
1.504,81
23.994,55
13.197,61
19.292,66
27.194,84
10.418,11
1.789,31
80.788,71
30.504,44
3.438,58
42.369,67
10.501,00
26.478,63
35.947,74
24.359,16
19.292,66
10.426,06
27.368,49
26.478,62
24.807,26
24.765,20
41.459,95
30,00
1.392,89
11.292,98
21.517,90
19.354,85
29.749,92
32.752,65
1.314,00
12.918,14
6.612,82
52.886,37
20.717,11
23.576,44
14.528,56
81.885,24
24.930,78
17.257,17
30.842,16
20.299,19
29.296,22
2.017,05
33.690,33
89.609,83
26.812,13
31.818,69
21.544,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE7.

fls. 1979

.
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Relação de Credores elaborada pela Administração Judicial - Art. 7o. § 2o.

Classe III: Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
269 Clea Maria La Terza
115.335.588-41
270 Cleonice Zolin Rosseti
734.407.018-91
271 Cleusa Mattivy
168.304.310-34
272 Clovis Eduardo Santos Castro
810.248.787-91
273 Conceicao Aparecida Afonso
260.373.357-53
274 Conceicao Aparecida dos Santos Farias
343.849.956-87
275 Constance Ephelia Resort
Estrangeiro
276 Corporation 161 (Pty) Ltd/Into Africa
Estrangeiro
277 Creole Travel Services
Estrangeiro
278 Creole Travel Services
Estrangeiro
279 Cristiana de Araujo Cintra Pereira
229.944.298-70
280 Cristiana Lara Gaillard
256.979.498-80
281 Cristianne Diniz Dourado
054.714.454-73
062881078-40
282 Cristina Ciarrochi Sassi
283 Cristina do Amarante Andreya
417.325.370-20
437.228.146-34
284 Cristina Goreske
285 Cristina Luiza Braulio Santos Cabral Araujo Silva
311.641.296-00
286 Cristina Maria Gracia
593.181.206-72
068.587.755-87
287 Cristina Maria Montenegro N Pinho de Oliveira
288 Crystal Cruises, Inc.
Estrangeiro
603.483.567-49
289 Cynthia Marques Amendola
290 Cynthia Patricia Dores
664.514.698-15
291 Dacylia Vieira dos Santos
087681709-63
292 Dalmario Heitor Miranda de Abreu
388.080.303-00
293 Dalton Valentim Vassallo
035900037-15
548.395.807-15
294 Dania Schvartz
295 Daniela de Matos Kitsuta
416.780.361-53
296 Daniela Gardano Bucharles Montalverne
940.203.379-34
297 Danielle Dumont Adams Sabo Souza Prudente Correa
153.086.568-94
298 Danielle Trajano Barbosa
724.554.461-15
299 Danilo Rangel Brigido Filho
168.114.459-04
300 Darci Furlaneto
666.909.198-20
301 Dario Arantes Nunes
054776206-25
302 Darlene Aparecida Moreira Modotte
023033228-55
303 Darly de Lourdes Andreola Carvalho Silva
319.237.809-30
304 Daurita Darci de Paiva
046193314-49
305 Debora Diniz Dourado
068.213.634-47
306 Debora Regina Para Melo
475.130.552-20
307 Decio Emerique Lauretti
768.761.528-04
308 Dedalus Prime Sistemas e Serviços de Informática
07.214.045/0001-08
309 Delcimir Miranda Carvalhal
103.540.937-20
310 Delio Pinto
543.363.177-04
311 Delmon Oliveira Caixeta
075332171-87
312 Delza Wanderley
574.087.001-10
313 Denir Tours S.L.
Estrangeiro
314 Denise Aparecida Lopes Oliveira Corain
035727798-80
315 Denise Carmem Capozzielli
101.672.158-76
316 Denise Fernanda Correa Vieira
529.865.517-34
317 Denise Posada Salton Daniel
148.509.548-47
318 Denise Santana Muniz
891.366.406-20
319 Denise Vallim
053.417.248-28
320 Denize Cidalia Malschitzky
828.376.608-25
321 Denyse Coelho de Azevedo
749.393.867-91
322 Desiree Dumont Adams Brasileiro
284.778.728-30
323 Diana A. Silva Fagundes
311.633.558-36
324 Diana Isabel Schossler do Canto
221.939.280-53
325 Didier Maurice Klotz
103.179.537-53
326 Diethelm Travel (Thailand) Limited.
Estrangeiro
327 Dilce Helena Pinto Sancandi
331.344.480-68
328 Dinah A. Silva Fagundes
289.640.688-31
329 Dino Luz Theodoro
010.088.678-70
330 Dino Roberto Gomes
382.162.217-20
331 Dirceu Giroto
295.229.869-68
157.483.320-00
332 Dirceu Tarcisio Togni
003537928-61
333 Diva Cilurzo Neto
647.883.001-25
334 Djalma Aires Carvalho Junior
008040518-52
335 Domingos Fortunato Neto

Moeda
USD
USD
R$
R$
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EUR
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
EUR
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$

Valor
10.632,00
11.795,00
36.358,87
20.974,00
24.765,20
26.733,78
1.260,00
27.322,88
5.069,50
450,00
10.418,11
16.305,97
11.883,83
28.392,40
43.021,19
27.079,89
4.618,83
17.562,43
31.043,79
14.300,00
29.710,33
24.224,27
33.313,24
30.630,70
8.442,07
21.884,43
9.360,00
10.655,19
1.789,31
3.815,26
50.572,26
16.956,72
10.708,06
25.404,63
10.552,00
19.502,44
11.883,83
51.639,33
1.407,71
156.715,52
60.268,44
27.540,79
21.849,76
19.701,65
169,39
22.777,21
33.772,22
1.413,12
17.562,43
111.588,65
2.382,00
25.547,04
36.805,85
1.789,31
55.694,59
36.405,80
12.480,00
121,00
5.458,03
55.694,59
19.097,12
32.179,62
8.452,35
63.079,82
12.524,11
9.004,24
36.874,11
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Classe III: Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
336 Doracy Ferrer Kalix
604.138.161-68
337 Doris Ribeiro Abreu
232.266.505-30
338 Douglas Paulo da Silva
462.754.956-34
339 Duarte Jose Ferraz Branco
012098859-30
340 Dulce Maria Çuiz Roncel de Oliveira
071628618-14
341 Dulce Sabagga Chede
013904588-06
342 Durval Hale
196.703.977-15
343 Edelir Gomes
635.206.647-04
344 Edesio Antonio Fuga
335.273.850-53
345 Edilberto Antonio Lopes Gouveia
084596814-91
346 Edilea Ellinger
015351698-42
347 Edilea Evangelista Rabelo
138.388.226-68
348 Edilson Mauro de Andrade
087953476-15
092696278-70
349 Edilson Pereira Jardim
350 Ediná Maria de Lima Batista
279.224.994-34
089.865.503-00
351 Edineide Maria Machado Maia
352 Edir Benatti Daniele
697.225.018-87
353 Edison Biondi
288.360.067-87
121.407.160-00
354 Edison Pizzato
355 Edissa Magliocca Gonçalves
010073338-71
766.058.767-68
356 Edith Chitman
357 Edmilson Alves de Almeida
147.346.214-20
358 Edna Gondim de Freitas
009790071-00
359 Edna Lucila Dumont Adams de Salvo Souza
447.746.488-68
360 Edna Tavares de Melo
907.691.714-00
277.194.048-58
361 Edson Augusto Simoes Junior
362 Eduardo Assis Menezes
072.438.635-15
363 Eduardo Carvalho de Sousa
471.413.016-15
364 Eduardo Hideki Tokura
068041518-10
365 Eduardo Jose Wense Dias
102.134.226-20
366 Eduardo Martines
090908148-41
367 Eduardo Nelo Xavier Ribeiro Filho
257.295.006-53
368 Eduardo Ribeiro Lucio
216.765.776-53
369 Edvaldo Pereira da Silva
259.549.031-15
370 Edyr de Castilho Agostini
007462406-78
371 Efigenia Aparecida Andrade
520.296.386-68
372 Egypt Gate Travel
Estrangeiro
373 Elaine Ricevich Bastos de Oliveira
399.270.081-04
374 Elaine Stur
127.706.307-92
375 Elena Elizabeth Riederer
109.637.589-34
376 Elena Pereira Goncalves
853.688.579-34
377 Elena Yukie Harada
998.456.108-97
378 Eliana Maciel
055639868-88
379 Eliana Munhoz Botelho Ferreira
786.828.198-72
380 Elisa de Vasconcelos Gurgel
011560594-02
381 Elisa Ferreira Mostavenco
106.253.957-51
382 Elisabete Rauber
104.341.270-00
383 Elisabeth Catanese
130.470.478-55
384 Elisabeth Kamadjian
372.391.638-49
385 Elisabeth Magalhaes de Brito Sirio
170.383.673-15
386 Elisabeth Maria Domingues da Silva
022613778-35
387 Elisangela Cristina Lorencetti
791.783.249-04
388 Elise Fank
746.076.269-53
389 Elisete Batista Rodrigues Gomes
062296894-72
390 Eliza Carolina Mariotti
805.219.758-91
391 Elizabeth de Faria Braga Rezende
168.320.918-42
392 Elizabeth de Oliveira Leite
529.037.618-68
393 Elizabeth Gomes
028452628-25
394 Elizabeth Gregório Rodrigues
087.034.768-39
395 Elizabeth Kobata Yamaguchi
824.803.388-00
396 Elizabeth Leicht Carneiro Leao
525.859.994-91
397 Elizabeth Maria Barbosa de Carvalhaes
048372178-69
398 Elizabeth Van Ass
586.174.936-15
555.110.158-49
399 Elke Mauser Beckmann
819.283.358-53
400 Eloisa Helena Morgado do Amaral
530.687.008-25
401 Eloiza de Souza Sciarreta
983.079.168-87
402 Elvio Benedito Tenori
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R$

Valor
34.393,80
20.713,64
823,98
14.352,45
30.138,76
30.361,97
7.207,04
1.495,30
41.048,19
18.084,62
35.321,21
5.819,37
31.612,25
4.958,69
9.463,34
36.312,07
24.234,60
42.903,71
13.248,95
33.308,35
33.608,65
9.150,75
23.896,32
43.822,46
45.447,40
129.444,19
39.987,01
17.204,00
6.259,95
104.024,45
2.473,42
31.226,82
7.881,17
1.173,80
7.548,58
107.963,21
22.675,00
31.701,52
12.918,13
7.668,46
37.507,01
28.076,03
34.632,00
25.492,55
9.230,31
12.675,80
9.475,81
35.547,74
25.492,55
33.690,32
17.268,02
31.234,27
12.460,33
9.463,34
16.410,41
23.245,81
6.702,21
3.900,51
8.946,00
27.861,03
38.703,62
24.445,89
38.385,36
19.251,88
11.188,60
40.017,36
14.636,97
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Classe III: Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
403 Elza Trinca Santini Teodoro
307.293.348-05
404 Embassy Of Travel Gmbh
Estrangeiro
405 Emerson Cássio Ramacioti
176.969.488-90
406 Emiliana Junqueira
276.585.278-23
407 Emilio Daniel
029415918-50
408 Emotions Destination Management
Estrangeiro
409 Eneas Cruz Junior
046642721-20
410 Eneida Fardin Perim Bastos
845.755.497-20
411 Enildo Pedro Bahu
006.569.500-30
412 Er de Oliveira
176.656.470-49
413 Ercilia Simone Dalvio Magaldi
895.822.688-91
414 Erika Wagner Kieser
495.608.756-04
415 Ernesto Antunes de Carvalho
025607798-38
472.811.466-04
416 Esio Menezes de Paula
417 Esmeria Ariki
391.978.838-91
213.666.080-20
418 Eunice Maria Castegnaro Trevisan
419 Eva Lopes de Jesus
161.924.431-49
420 Ewaldo Mario Kuhlmann Russo
184.320.008-25
310.453.268-01
421 Fabiana Factori Ferreira
422 Fabio Marcondes Carvalho da Palma
195.440.168-05
821.653.514-72
423 Fabio Neto Rego Monteiro
424 Fabricio Aranha
511.626.011-91
425 Fabricio Miranda Borges
096.065.186-12
426 Fabrizio Pieri Barin
448.770.148-10
427 Fatima Cardoso Stohler Vianor
598.762.557-20
003553847-36
428 Fatima Filizzola Nogueira
429 Fatima Majolo
006.081.018-18
430 Fatima Maria Trevisani Bertolini
276.711.279-49
431 Fatima Regina Gomes Furlan
448.263.899-49
432 Fatima Sueli T de Macedo
335.591.637-49
433 Fauquiria Theonas Bezerra Simplicio
012.991.221-24
434 Felicia Azevedo
230.406.026-91
435 Feliciano Macario
090.311.868-80
436 Felicio Zampieri
056.299.208-12
437 Felipe Fagundes Candido
045198646-66
438 Felipe Reis Carvalho
017237551-76
439 Fernanda Cruz Jesus
815.459.671-72
440 Fernanda de Oliveira Gontijo
070174556-81
441 Fernanda Fischetti Ayoub
352.070.908-28
442 Fernanda Galliza do Amaral
028.128.417-29
443 Fernanda Junqueira
029409698-17
444 Fernanda Loureiro de Andrade Orsi
269.629.788-63
445 Fernanda Maria Machado Maia
244.622.763-53
446 Fernando Antonio Pessoa Araujo
399.614.866-68
447 Fernando Antonio Santos Werneck Cortes
055.326.806-63
448 Fernando Augusto
348.205.808-33
449 Fernando Filizzola de Mattos
130.992.646-87
450 Fernando Geiser
000776318-20
451 Fernando Jardini Junior
035.241.598-34
452 Fernando Peres
002.017.311-34
453 Filipe Ciconelli Peixoto
328.666.528-27
454 Flavio Antonio Alqueres de Souza
446.878.937-91
455 Flavio Augusto Asprino Filho
130.250.248-44
456 Flavio Jose Petersen Velho
199.712.650-87
457 Flavio Pinheiro Corsini
328.289.398-12
458 Flavio Sehn
001515050-04
459 Flora Cohen
562.192.107-00
460 Franceschina Serpa Gonçalves
053.468.027-54
461 Franceso Pieri Barin
546.174.718-39
462 Francisca Elizabeth Arantes de Oliveira
544.285.726-20
463 Francisca Solimar Borges de Almeida
055.272.364-91
464 Francisco Anselmo Fiorotto
148.738.506-49
465 Francisco Canedo
136.242.371-87
421.174.537-91
466 Francisco Carlos Gava
022.021.158-20
467 Francisco de Assis Arantes Leite
253.936.696-15
468 Francisco Dimas de Freitas Ribeiro
694.103.648-68
469 Francisco Eugenio Nunes Gusso

Moeda
R$
EUR
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
41.006,70
1.443,00
10.062,63
16.107,85
17.562,43
200,00
26.593,62
42.519,22
27.574,63
30.138,75
19.503,09
44.056,58
16.131,86
14.218,69
35.147,23
35.922,57
31.712,90
35.519,16
13.863,93
9.230,31
18.719,09
62.810,66
5.948,47
15.837,04
13.213,95
42.047,96
53.556,50
37.614,24
14.100,71
78.104,05
43.200,04
22.232,98
28.490,05
22.919,97
32.950,74
3.815,26
20.570,47
11.292,98
47.395,80
9.905,68
24.224,28
4.363,76
30.630,71
28.881,79
41.805,88
31.445,37
10.869,14
13.721,41
27.069,08
10.252,86
75.039,06
14.352,45
2.473,42
29.544,10
2.786,02
5.226,32
109.197,00
8.651,00
15.837,05
29.458,24
19.495,91
14.166,58
27.907,15
35.055,94
38.168,73
28.881,78
2.017,82
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Classe III: Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
470 Francisco Fortunato
035598188-26
471 Francisco Gimenez Peres
396.557.418-34
472 Francisco Gomes
045.278.011-04
473 Franklin Roosevelt Vieira Vidaurre
047.204.667-53
474 Fred Ellinger
088848209-44
475 Gabriela Corsini
530.908.328-60
476 Gabriela Guillar de Souza
169.786.798-79
477 Gabriela Pellegrino Duarte
387.609.788-64
478 Gartour By Destination Italia
Estrangeiro
479 Gaspar Bissolotti Neto
572.069.708-00
480 Gaspar Pinto Gontijo
254.910.326-20
481 Gelsa Knijnik
254.739.720-04
482 Geny Sala
810.795.169-72
062979948-20
483 Geraldo Alberto Bonato
484 Geraldo Dias Figueiredo
809.755.268-04
533.546.487-91
485 Gerson Gomes
486 Gertrudes Gomes Lins
213.133.424-91
487 Gesmar Haddad
618.233.337-53
385.509.628-72
488 Gilberto Jose Antunes de Vasconcellos
489 Gilson Tobias
279.898.608-72
099198722-53
490 Gimar Uliana Gabriel
491 Gioconda Picarelli Russo
038609818-20
492 Gisela Coelho Tocantins
082199497-24
493 Giuseppa Masaracchia
198.624.528-46
494 Glauce Lilian Moura Araujo
997.134.703-20
220.801.278-02
495 Glaucia Maria dos Santos Cecilio Capra
496 Glaucia Simões Juca
174.786.427-72
497 Glaucio Jose Carneiro Leao
003300194-49
498 Graciana Maretto de Barros
020.618.168-00
499 Graciete Aparecida Golin
002392249-49
500 Graziela Cardoso Dolfi de Carvalho
355.062.688-66
501 Guilherme Gomes de Macedo Vieira
485.172.868-98
502 Guilherme Salustiano de Araujo Neto
055783458-91
503 Guilherme Santos Neto
194.830.748-00
504 Gustavo Henrique Alves
075674627-29
505 Guttenberg Jose Ramos de Albuquerque
059.253.044-20
506 Harley Cardoso Galvao
003.765.661-91
507 Helcio Barata Soares
027.137.727-53
508 Helena Beatriz Amorim
740.557.637-00
509 Helena Campos Lamassa
264.662.796-34
510 Helena Chiamulera Togni
082.172.890-34
511 Helena Maria Machado da Silva Alves
207.160.956-53
512 Helena Mitico Sanada Fonseca
271.097.558-00
513 Helenice Bosco de Oliveira
869.333.888-91
514 Heleno Ribeiro Pereira Nunes
597.752.897-34
515 Helio Augusto Finotti
247.103.001-78
516 Helio Gomes Mathias
029041878-04
517 Heloisa C. G. C. Werneck
382.478.106-97
518 Heloisa Carvalho Rocha
485.720.716-87
519 Heloisa Helena Botta
198.912.020-20
520 Henrique Diniz Junqueira
196.298.648-94
521 Henrique Sczecinski
140.005.710-87
522 Hercilia Pires de Almeida
057861858-34
523 Herlon Pedro Pinto Ribeiro
043425265-49
524 Herve Furtado de Oliveira
639.771.846-87
525 Hildenicio Alvarenga
056452981-87
526 Hilton Moreira Nunes Filho
076131133-53
527 Hitomi Nakagawa
221.416.181-34
528 Hortencia Vaz Nunes
125.255.296-34
529 Humberto Oliveira
033149658-50
530 Iceland Travel
Estrangeiro
531 Ida Regina Ebel Cohen
006114888-17
532 Idal Spector
080911297-34
035526287-89
533 Idalina Ferreira Moreira
882.330.309-53
534 Ieda Fontes Muzzi
277.183.796-04
535 Ieso do Couto Coutinho
201.138.206-82
536 Ila de Castro Lacerda

Moeda
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
EUR
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
EUR
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
14.195,35
24.961,42
22.847,45
21.401,64
35.321,21
2.786,02
2.017,05
29.235,30
2.487,64
2.471,43
11.292,98
2.188,45
53.573,51
17.562,43
33.027,94
7.669,42
12.000,00
19.354,85
23.920,09
10.552,00
49.124,17
72.690,77
11.164,05
13.498,30
823,98
8.946,50
22.862,73
38.703,62
10.010,62
110.778,33
1.596,69
14.112,94
40.017,35
12.524,11
24.688,45
30.278,32
16.840,84
24.359,16
27.408,15
7.881,17
63.079,82
32.853,96
26.255,26
33.454,60
10.286,86
4.260,89
35.848,16
23.586,61
2.110,80
32.554,80
16.107,85
30.274,91
6.705,21
27.907,15
11.165,18
12.608,58
10.184,48
14.425,50
10.708,06
16.956,72
7.132,80
8.406,07
68.062,03
11.246,17
8.568,51
19.651,10
4.550,44
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Classe III: Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
537 Ilda dos Santos Berthier
513.867.390-49
538 Ildeu Geraldo Mendes
079.671.526-20
539 Ilka Iglesias Gomes
013026381-81
540 Inede Fontana Canella
715.427.609-68
541 Ionice Prado de Oliveira
294.301.860-00
542 Iracema Stanis Lopes
120.422.488-94
543 Irani das Graças Ferrer Silva
021.743.401-00
544 Irani Tavares Costa
351.094.168-34
545 Iranides Maria Moreira Leal
347.631.041-87
546 Irene Evelyn Gansl Simonsen
938.951.008-20
547 Irene Raimondi Hardt
468.599.939-87
548 Iris Helena Braga
538.581.406-78
549 Isabel Bouzas
719.512.297-20
012340939-01
550 Isabel Cristina Bettencourt França Rodrigues Branco
551 Isabel Cristina Longhi Camargo
498.007.959-87
573.677.108-00
552 Isabel Takei
553 Isabela Czarneski Correia Loureiro
025252921-97
554 Isadora Reissmann
229.944.348-73
198.746.348-04
555 Isauro Henrique Neto
556 Isis Gama da Silva e Vargas
033.038.377-91
020211457-00
557 Ismênia de Souza Guimarães
558 Itamar Cesarini
054.556.776-91
559 Itamar Deiró R. de Carvalho
110.706.175-04
560 Itamar Filipe Ogeda
321.656.358-88
561 Itsuko Katayama
159.309.618-67
088228876-89
562 Ivan Montans Salviano de Paula
563 Ivaneide Duarte Borges
175.952.582-00
564 Ivanice Leitão da Gama Rodrigues
203.876.877-34
565 Ivany Maria Cordeiro
082987268-04
566 Ivete Rocha Bissolotti
674.689.698-68
567 Ivone Pereira Sanches
184.556.868-04
568 Ivone Petry Spelmeier
095929380-91
569 Izaac Szulc
202.950.307-04
570 Izabel Cristina Silva Segatto
672.085.176-49
571 Izabel Menegol
213.136.440-72
572 Izaura Hirata
578.545.218-91
573 Izina Helena Travaglia
115.794.986-04
574 Jacqueline Fonseca
001649157-29
575 Jairo Carlos Borges
035.527.552-00
576 Jairo Oliva
022620408-18
577 Jamis Antonio Piazza
298.562.999-34
578 Janaina Goncalves
271.578.828-25
579 Jarbas Jose Gambogi de Souza
761.557.818-34
580 Jeane Maria Auxiliadora Coutinho
162.101.076-72
581 Jedder Mendes Bastos
723.679.621-20
582 Joacy Bastos Monteiro
035673977-53
583 Joao Antonio Carvalho do Canto
221.001.720-34
584 Joao Barberino Santos
047635052-20
585 João Bosco Paes
040293808-91
586 Joao Brun
05.559.590-15
587 Joao Carlos Cavalcante
228.963.768-87
588 Joao Carlos Corsini
020.926.908-17
589 Joao Dias da Silva
190.067.131-04
590 Joao Domingos Morceli
202.123.568-87
591 João Ferreira Alves Junior
029.766.978-84
592 Joao Jose C Filippo
494.132.018-20
593 João Luiz Almeida Fonseca
199.693.170-91
594 Joao Martins
714.221.888-68
595 Joao Pereira Filho
506.802.938-68
596 Joao Schambeck
131.840.160-72
597 Joaquim Pereira Campos
268.518.818-53
598 Jocene Reis Gabriel
819.171.121-49
599 Joice Maria Valenti
251.819.630-72
242.738.488-72
600 Jonas Antunes Martins Filho
001.833.006-10
601 Jorge Abras Filho
921.697.248-34
602 Jorge Carrara Castillo
174.856.652-00
603 Jorge Costa Filho

Moeda
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
1.504,81
31.613,59
7.669,42
8.764,91
11.425,23
72.690,77
34.393,80
30.274,91
35.458,08
36.724,00
8.942,90
19.002,75
14.856,06
14.352,45
10.470,00
18.575,64
3.815,26
10.185,83
1.253,16
9.383,29
40.351,03
4.677,94
14.639,87
2.471,43
10.320,00
37.781,43
28.726,14
8.660,10
84.401,94
2.471,44
30.165,94
11.100,73
59.416,64
38.383,62
32.400,96
30.447,20
25.268,03
28.650,42
28.726,14
5.005,50
5.183,03
17.961,64
29.844,81
12.889,40
17.823,07
23.747,42
36.405,79
34.318,00
25.977,60
22.319,33
9.388,01
3.715,34
27.907,14
24.275,89
27.376,04
24.354,19
41.436,45
68.892,27
31.762,01
8.764,91
22.078,14
2.315,49
9.108,64
9.217,50
4.551,39
3.987,56
28.886,30
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Classe III: Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
604 Jorge Lopez Rodeiro
606.412.827-53
605 Jorge Meirelles
031.323.907-04
606 Jorge Mercuri
051.202.175-91
607 Jorge Tadeu Lopes
884.070.558-91
608 Jorge Wellington da Cunha Dourado
296.352.177-49
609 Jose Airton Pereira Guedes Junior
790.437.803-59
610 Jose Antonio Camargo
039556808-00
611 Jose Antonio de Marchi
793.654.008-30
612 Jose Antonio Pamplona de Andrade
005.374.388-15
613 Jose Antonio Pontes Cardoso
576.517.108-78
614 Jose Aquino Perpetuo
024516706-49
615 Jose Augusto Catelani
029.097.667-72
616 Jose Augusto Vargas
029.097.667-72
002983879-72
617 Jose Bernardo Vasconcellos Araujo
618 Jose Botelho Neto
297.692.051-68
187.207.656-49
619 Jose Carlos Azevedo
620 Jose Carlos Capra
057845738-53
621 Jose Carlos Catanese
330.304.568-20
182.108.807-72
622 Jose Carlos Valente
623 Jose Cesar
985.218.888-72
844.195.048-20
624 Jose da Costa Teixeira
625 Jose de Alencar Pinto
185.528.207-06
626 Jose Eduardo Castroviejo Vilela
095006501-34
627 Jose Elias Pinho de Oliveira
102.674.685-04
628 Jose Fernandes Mangerona
558.595.348-68
128.205.631-04
629 José Franklin F. Castro
630 Jose Galeno Filho
008659666-72
631 José Gonçalves
076.117.657-87
632 Jose Henrique Dantas de Carvalho
094475805-30
633 Jose Henrique Rosa Machado
342.703.376-72
634 Jose Jeancarlo Cunha Barreto
312.119.685-53
635 Jose Luiz Santolin
283.506.937-20
636 Jose Mario Alves Valentim
535.673.667-34
637 Jose Mauro do Espirito Santo
296.227.007-72
638 Jose Menegol
002056800-20
639 Jose Miguel de Deus
320.042.571-72
640 Jose Paulo Cabral de Vasconcellos
102.099.738-97
641 Jose Pereira do Nascimento
012004536-20
642 Jose Petronilho de Freitas
067.788.448-68
643 Jose Renato Ferreira Torrano
070209700-44
644 Jose Ribamar Moraes
064.639.083-04
645 Jose Ricardo Costa
312.503.508-24
646 Jose Ricardo Magliocco Ceroni
360.328.508-54
647 Jose Roberto Vieira Pinheiro
142.546.386-04
648 Jose Ronaldo Mont Alverne Filho
427.481.193-04
649 Jose Rubens Carvalho Silva
321.933.359-15
650 Jose Simplicio Filho
098.699.807-91
651 Josiene Oliveira Sousa Barreto
719.508.695-04
652 JTB Global Marketing & Travel Inc.
Estrangeiro
653 Jucelia dos Santos
591.566.789-91
654 Judith Malavazzi de Souza
022298627-15
655 Julia Gomes de Macedo Vieira
485.173.348-84
656 Julia Pio da Silva Palermo
381.312.908-08
657 Juliana Goncalves Oliveira
461.330.201-30
658 Juliana Hale
083.042.017-71
659 Juliano Evandro Di Oliveira Silva
001283301-04
660 Julio Luis Delboni
434.984.938-68
661 Junia Aparecida Crepaldi
435.693.076-20
662 Junia Maria Ribeiro
059.739.961-15
663 Kaio Luiz Accordi Vivian
100.072.059-45
664 Kapama Private Game Reserve
Estrangeiro
665 Karla Fernanda da Silva Kiister
133.402.947-47
666 Kathia Helena Silva Dias
368.230.746-04
132.168.888-19
667 Katia Cristiane Arjona Maciel Ramacioti
057542728-04
668 Katia Guarischi Mattos Silva de Sousa
284.444.408-33
669 Katia Janaina de Moura Jardim
604.512.976-87
670 Katia Maria Duarte Guerra Machado

Moeda
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
USD
R$
USD

Valor
14.856,06
32.752,65
18.553,51
25.101,86
17.188,23
16.219,51
15.252,04
28.675,91
22.466,37
32.986,20
10.799,50
12.801,22
9.383,30
22.495,68
44.989,36
22.232,98
8.946,50
35.547,74
25.878,95
28.243,46
13.553,93
37.927,60
28.679,53
31.043,79
20.251,90
77.763,47
34.774,50
8.651,00
14.639,88
10.254,00
30.055,86
34.313,57
61.119,93
8.660,09
32.400,95
3.423,57
73.475,26
8.408,00
43.831,58
36.616,08
10.336,79
11.976,40
2.140,29
9.851,32
10.655,19
10.552,00
43.200,04
30.055,86
188,12
31.613,59
11.725,51
14.112,94
6.282,46
17.665,88
38.432,41
5.931,07
29.113,28
17.963,67
5.948,47
1.592,56
217,39
23.230,71
41.459,94
10.062,64
17.204,00
4.958,69
10.254,00
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Classe III: Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
671 Kea Star Corp Unipessoal Ltda
Estrangeiro
672 Keila Oliveira Zoghbi
114.086.618-45
673 Keila Santanna Mello de Marchi
834.848.338-15
674 Keizo Katayama
300.472.508-87
675 Klaus Peter Rieckmann
764.638.698-72
676 Kompas Touristik España, S.A.
Estrangeiro
677 Ktreee Penso Tecnologia da Informação Ltda
11.319.574/0001-43
678 Kunie Nakajima
315.346.608-44
679 La Beduina Tours
Estrangeiro
680 Laercio Carlos de Araujo Filho
567.041.788-72
681 Lais Maria Campos Mathias
323.997.478-95
682 Lara Souza Camargo Pieri
119.392.028-09
683 Larissa de Andrade Azambuja
250.115.908-01
627.467.821-20
684 Laura Beatriz Alves Rodrigues
685 Lauro Ferreira da Silva Pinto Neto
364.825.957-15
916.168.167-91
686 Lavinia Pereira da Silva Cazzani
687 Leda Janot
021159805-49
688 Lediane Aparecida Bueno de Brito
428.669.178-04
052119358-37
689 Leila de Fatima Fornitano Nihari
690 Leila Gomes de Andrade
298.424.177-00
542.476.591-20
691 Leila Pettengill Galvao
692 Lelia de Souza Fernandes
673.698.049-68
693 Lelia Ferreira Bottaro
436.048.896-34
694 Lenir Schambeck
221.496.359-68
695 Leny Bravo de Almeida Arienti
242.743.807-34
025343159-00
696 Leo Fernando Krape
697 Leonardo Capozzielli Loduca Cruz
340.844.518-43
698 Leonardo Fonseca
767.968.507-00
699 Leticia Froes Vezozzo
962.028.589-15
700 Leticia Pires
111.418.246-04
701 Leticia Young de Oliveira Barros
325.383.558-85
702 Levy Alves Ferreira Nogueira da Silva
011.847.786-20
703 Li Shu Ching
111.397.558-03
704 Lidia Maria Sodre de Moraes
882.354.757-15
705 Ligia Vasconcellos Oliva Buratto
075.939.498-93
706 Lilia Kecia Barroso Guedes
628.731.643-87
707 Lilian Maria Lomanto
242.837.895-34
708 Lilian Rose Silveira Leite Chomko
177.442.358-86
709 Liliana Maria Antunes Correa F. Alves
105.990.368-77
710 Liliana Marta Capozzielli Loduca Cruz
111.189.268-70
711 Liliane Virgínia Passos de Quadros
185.161.817-15
712 Lindair Maria Pires Martins
717.963.128-00
713 Liscio Fabio de Brasil Camargo
117.557.686-72
714 Lislaine Depieri Paulela
107.161.348-02
715 Lisley Depieri Paulela Piovesan
055730448-26
716 Lize Dias da Cunha
051387497-65
717 Lorena Mariana de Oliveira Rigobello
003806551-79
718 Lorenzo Pieri Barin
448.769.738-73
719 Lourdes Maria Garcia Vasconcelos
402.328.407-68
720 Lourdes Sjoman Torrano
310.030.441-15
721 Lourencita Beltrão Molento Boscardin
429.061.059-53
722 Lourival Machado de Oliveira Gomes
937.688.778-68
723 Lucia de Fatima Peixoto Carneiro
104.445.213-72
724 Lucia Helena Cintra Gomes Torres
133.331.048-06
725 Lucia Helena Gurjao Fernandes
139.709.683-72
726 Lucia Sivolella Wendling
296.041.687-20
727 Luciano Ribeiro Pinto Junior
253.798.108-10
728 Luciano Rodrigues Lins
123.244.344-15
729 Lucila de Moura Fonseca
010877438-42
730 Lucineia Dalanezi Garcia Mira
170.334.758-70
731 Lucy Hitomi Miyazaki Okamoto
504.739.219-87
732 Luis Antonio Saul de Siqueira
116.248.501-97
733 Luis Carlos Scapucin
255.626.659-72
005.269.168-34
734 Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho
965.199.678-15
735 Luis Fernando Braga Rezende
277.158.927-34
736 Luis Roberto Martins Mendes
016082558-08
737 Luis Tadeu Mantovani Sassi

Moeda
EUR
R$
R$
USD
R$
EUR
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
4.911,00
87.840,03
28.675,92
10.320,00
57.953,50
745,50
12.462,03
42.369,67
36.076,50
10.526,51
35.848,16
15.837,04
33.828,02
36.478,64
26.081,87
28.056,00
64.823,21
24.258,58
45.447,40
30.636,21
16.840,85
26.044,75
9.289,77
8.764,91
1.392,89
37.068,19
33.772,21
28.650,42
14.352,46
4.934,35
16.196,00
18.810,65
9.980,00
9.792,27
27.303,83
16.219,51
26.087,82
41.140,61
27.376,05
28.997,77
21.890,50
68.892,27
41.315,34
51.854,79
51.854,78
21.777,74
10.269,05
15.837,04
12.239,87
36.616,08
10.552,00
17.283,05
27.633,58
28.841,23
9.870,58
34.361,02
36.693,61
12.000,00
26.255,26
40.962,05
22.322,03
16.815,60
221,25
9.144,80
23.245,81
34.878,75
28.392,40
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Classe III: Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
738 Luisa Helena Cavalcante
382.949.583-87
739 Luisa Ribeiro de Meirelles
778.205.507-59
740 Luisa Souto Maior Monteiro
403.209.808-55
741 Luiz Aguiar
006.214.558-49
742 Luiz Alberto Dumont Adams de Salvo Souza
111.674.248-91
161.426.407-49 e
743 Luiz Antônio Fróes Cruz e/ou Aparecida Mattos Fróes Cruz
203.630.447-87
744 Luiz Argolo Nobre Cunha
075.080.265-00
745 Luiz Carlos Pereira Cruz
304.531.357-49
746 Luiz de Lacerda Junior
131.890.186-34
747 Luiz Felipe Barbero Goulart Pereira
433.495.607-68
748 Luiz Fernando Buratto
001.360.598-48
749 Luiz Fernando de Figueiredo Moura
562.747.936-15
086.824.578-06
750 Luiz Fernando Matusaki
751 Luiz Fernando Queiroz
035.510.835-68
266.722.357-87
752 Luiz Magno Bogea Netto
753 Luiz Pericles M. Michielin
416.295.748-72
754 Luiz Roberto de Andrade Novaes
232.359.268-87
129.026.858-40
755 Luiza Angelica Barata Russo
756 Luiza Babugia
620.128.948-87
650.711.078-72
757 Luiza Carvalho
758 Luiza Pilar de Castro Pozzatto Leao
514.232.006-91
759 Luzia Aparecida Lavorenti Vieira
326.101.418-07
760 Luzia de Fatima Lobo Mulser
081.911.821-49
761 Luzia Regina Martins Cerizza
115.665.237-53
104.154.834-68
762 Luzinete da Silva Gouveia
763 Lygia Clercy Fonseca Vidigal
160.957.928-35
764 Lylia Ramos Caiado Caixeta
592.138.411-91
765 Magda Margarida Duarte Henrique Pinto
082823328-44
766 Magna Maria Fernandes
131.315.834-87
767 Mangels Industrial S.A.
61.065.298/0001-02
768 Manoel Antonio Guimarães Vieira
018007444-04
769 Manoel Rodrigues Medeiros Neto
396.235.645-20
770 Mara Helena Resende Gomes
323.558.746-20
771 Mara Lucia Senna Oliveira Vieira
071.641.138-58
772 Marcella Figueiredo da Silva
118.065.657-14
773 Marcelo Jose Santos Lagrota Felix
673.196.455-72
774 Marcelo Okamoto
250.173.858-60
775 Marcelo Ortigao Benigno de Carvalho
915.757.377-87
776 Marcia Aoki
095328048-97
777 Marcia Felix Ribeiro
038.206.036-97
778 Marcia Magali Pereira de Godoy
017056438-09
779 Marcia Maria Ferreira Moraes
029412116-16
780 Marcia Regina Gorgone
103.593.378-05
781 Marcia Rita Rossini Lima Costa
098062918-75
782 Marcia Terezinha Fayad Abras
864.094.336-20
783 Marcia Timotheo da Costa
516.924.227-15
784 Marcia Toledo de Carvalho
806.382.287-00
785 Marcio Cypriano
063.906.928-20
786 Marcio Freitas
010.901.788-91
787 Marcio Luiz Vivian
580.559.169-34
788 Marcleide Peixoto Correia Araujo
047464304-20
789 Marco Antonio da Silva
072992408-40
790 Marco Antonio Estevao Pires
094.260.866-68
791 Marcos Antonio Della Valle
238.009.097-15
792 Marcos Coelho de Azevedo
353.474.737-20
793 Marcos Duran
079.715.338-10
794 Marcos Pinheiro de Assis
043.698.907-72
795 Marcos Ramayana Blum de Moraes
693.162.287-00
796 Marcos Seil Kim
135.204.388-28
797 Marcus Cabral Araujo Silva
201.601.276-53
798 Marcus Theodor Schilling
295.548.297-87
799 Marcus Vinicius dos Santos Andrade
396.604.518-49
071.080.149-12
800 Marcus Vinicius Hecksher Teixeira Campos
245.926.509-30
801 Margarete Dadalt
058.230.848.89
802 Margarida Maria Souto Maior Monteiro
262.500.598-06
803 Mari Lidia Dias Tavares Costa

Moeda
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
9.060,75
32.179,63
39.253,15
28.374,00
43.822,46

R$

143.383,32

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.332,00
38.257,00
4.550,45
9.905,68
27.303,83
81.885,24
9.980,00
445,34
22.535,57
27.860,36
25.276,98
29.684,27
27.540,79
1.613,21
16.443,80
1.496,00
20.298,85
34.310,68
18.084,63
9.144,80
21.849,77
37.927,60
54.351,94
62.784,30
45.447,40
79.234,29
63.279,99
22.641,92
20.130,63
35.178,72
47.395,79
30.842,15
30.447,20
32.865,25
13.063,27
29.619,93
24.346,50
28.886,30
4.551,40
45.862,95
43.706,61
38.676,71
38.050,84
1.592,56
44.482,69
29.071,55
4.934,34
11.246,17
36.805,85
1.375,82
30.830,63
9.792,27
8.463,00
4.618,83
13.414,74
4.363,77
62.810,66
7.082,58
23.747,42
30.274,91
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Classe III: Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
804 Maria Adelaide Andrade Dancour
373.962.777-87
805 Maria Alice Bozzola Grou
594.612.508-78
806 Maria Alice Correa Silva
221.060.140-15
807 Maria Alice Deponti Afonso
053.361.468-62
808 Maria Andreia Arruda Portilho Cruz
152.937.771-49
809 Maria Angelica Braz de Lemos
011107528-90
810 Maria Antonina Zanuto Tavella
770.357.048-68
811 Maria Aparecida Caminoto Geiser
042517258-91
812 Maria Aparecida Jackson
102.968.108-27
813 Maria Arlete Barbosa Pereira
919.064.666-53
814 Maria Aurea Carvalho de Paula Garcia
301.485.616-91
815 Maria Auricelia Pinheiro Henriques
085564231-91
816 Maria Auxiliadora Franco
019.656.038-15
044509906-25
817 Maria Auxiliadora Ribeiro Sette
818 Maria Balbina Souza
125.171.196-00
295.570.626-49
819 Maria Candida Costa Ribeiro
820 Maria Cecilia Amorim Teixeira da Silva
851.119.298-00
821 Maria Cecilia Daronco Salles
566.331.228-53
875.388.578-34
822 Maria Cecilia Figueiredo
823 Maria Cecilia Fortunato
006156148-76
031119528-86
824 Maria Cecilia Giannini Braga
825 Maria Cecilia Gnoatto
071.473.838-77
826 Maria Cecilia Melo de Luca
034.430.428-05
827 Maria Cecilia Moalli Neves de Assis
800.167.908-04
828 Maria Celeste da Costa Reis
453.020.577-00
084542481-53
829 Maria Celeste da Silva
830 Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy
706.761.357-49
831 Maria Celia Brito
020.273.178-21
832 Maria Celia Costa Aguiar Santanna B. Ferreira
311.884.568-65
833 Maria Celina Mazza
434.868.868-00
834 Maria Christina Leite Casagrande
910.915.788-34
835 Maria Christina Ribeiro Pinto
116.021.668-11
836 Maria Clara Rossini Lima Costa
030805382-69
837 Maria Clementina Lemos Michielin
224.003.358-42
838 Maria Cristina Dascensao Mansur
167.014.706-10
839 Maria Cristina Figueiredo Cavalcante
396.175.488-87
840 Maria Cristina Munhoz Theodoro
088.735.948-59
841 Maria Cristina Zeni
772.572.358-72
842 Maria da Conceicao Justo Werneck Cortes
216.372.966-49
843 Maria da Conceicao Milanez
471.449.477-53
844 Maria da Conceicao Nunes Melo
054949662-91
845 Maria da Gloria Ambrosio
364.543.387-20
846 Maria da Graça de Holanda Martins
038815803-44
847 Maria da Graca Soares Bahu
158.551.120-04
848 Maria da Penha Cordeiro Santos
635.598.548-49
849 Maria da Penha Souza Santos
265.607.207-72
850 Maria das Graças Ribeiro Teixeira
158.683.971-34
851 Maria das Graças Romero Dinelli
254.320.526-87
852 Maria de Fatima Abdalla Teles
551.261.207-78
853 Maria de Fatima Ambrosio Gava
471.533.267-15
854 Maria de Fatima Brum Fonseca
228.685.420-34
855 Maria de Fatima Campos Perez
769.340.718-91
856 Maria de Fatima Fedrigo
669.548.279-91
857 Maria de Fatima Grigoletto
028.303.088-75
858 Maria de Fatima Leme Rieckmann
011280228-18
859 Maria de Fatima Moura
261.441.398-42
860 Maria de Fatima Scarparo
132.778.758-06
861 Maria de Lourdes Gomes
006.963.788-17
862 Maria de Lourdes Vilella
013315458-03
863 Maria do Carmo Fazani
045882028-80
864 Maria do Carmo Mazza
860.514.158-15
865 Maria do Carmo Napolitano Freitas
132.450.368-84
866 Maria do Carmo Souza Leao Lima
381.970.654-20
220.261.078-23
867 Maria do Sameiro da Cunha Camelo de Souza
030.872.983-87
868 Maria do Socorro Madeiro Nogueira
424.553.594-68
869 Maria do Socorro Tavares Vieira
609.755.800-78
870 Maria Dolores Fidalgo Grana Trevisan

Moeda
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
23.765,91
54.115,44
36.156,44
9.188,64
26.593,62
38.895,55
11.106,00
13.721,42
32.865,25
29.458,36
32.843,79
31.539,69
22.173,00
44.759,55
38.268,35
31.226,82
36.675,14
8.209,50
18.723,35
36.874,12
27.002,90
79.234,29
16.437,33
21.305,80
49.045,80
43.706,61
10.286,87
10.320,00
3.714,40
1.554,00
19.641,62
36.693,61
28.886,30
27.860,36
20.130,63
9.388,01
19.097,12
10.840,80
41.805,88
26.081,87
21.349,07
34.980,10
35.559,87
27.574,64
36.368,95
46.354,75
26.363,65
23.795,08
8.430,00
35.055,94
41.436,46
20.132,54
2.315,49
30.429,00
57.953,50
3.900,51
27.664,48
12.709,00
16.443,62
31.445,36
1.554,00
38.050,84
34.745,95
29.844,81
35.847,06
39.070,79
26.811,37
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Classe III: Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
871 Maria Eliane Oliveira Cesarini
050.022.876-03
872 Maria Elisabete Mello Veiga
312.974.807-59
873 Maria Eliza Scantaburlo Costa
315.144.135-15
874 Maria Elizia Borges
542.177.418-04
875 Maria Emilia Oliveira Maia
871.369.456-15
876 Maria Estela Benedetti Zanini
087039978-04
877 Maria Estela da Costa
082613850-00
878 Maria Eugenia Sepulveda Dolabella
198.765.646-68
879 Maria Eulina Ferraz
031982608-25
880 Maria Eulina Pinheiro Chagas Tavares da Costa
091278366-49
881 Maria Fernanda Aranha
030.115.291-83
882 Maria Friozi Pereira
974.046.408-49
883 Maria Graziella Silva Eleuterio
252.918.948-06
335.225.887-20
884 Maria Helena Alves de Azambuja
885 Maria Helena Correa Ciarrocchi
775.128.988-00
302.606.477-72
886 Maria Helena Hemerly
887 Maria Helena Ravanello Labre
188.007.420-68
888 Maria Hortencia de Oliveira Santos
059.458.441-87
103.137.455-87
889 Maria Ilza Duarte Costa
890 Maria Inez da Fonseca
309.653.657-00
477.991.961-49
891 Maria Isabel de Cerqueira Veiga
892 Maria Isabel Gonçalves Fiorotto
148.743.696-34
893 Maria Isabel Massad
150.912.768-23
894 Maria Ivany Biccari Franco de Campos
324.846.958-70
895 Maria Ivone Tavares
049.834.407-04
065.549.758-70
896 Maria Izabel de Freitas
897 Maria Jose Serrao Bastos
027.507.163-49
898 Maria Leda Lima de Almeida
213.049.712-87
899 Maria Leontina Lopes
545.942.198-53
900 Maria Lilia Arruda da Silva Palermo
053.013.678-38
901 Maria Liliam Campos Soares
198.717.086-53
902 Maria Lucia Bighetti Zoppi
157.448.318-86
903 Maria Lucia Delboni
859.236.138-91
904 Maria Lucia Gomes
466.614.417-04
905 Maria Lucia Mendes
553.106.647-34
906 Maria Lucia Muller Pozzi
884.082.219-49
907 Maria Lucia Oliveira Martins
268.331.298-94
908 Maria Lucia Rosciti Fiorese
166.608.778-51
909 Maria Luisa da Costa
508.341.426-00
910 Maria Luiza Canto
319.883.008-78
911 Maria Luiza Hofmeister Pizzato
737.849.660-04
912 Maria Luiza Imbassahy Guimaraes Moreira
050.355.975-04
913 Maria Luiza Ribeiro
305.765.207-72
914 Maria Luiza Romero
154.467.436-87
915 Maria Luzia Betoni
471.253.309-91
916 Maria Madalena Araujo
097.577.698-35
917 Maria Madalena Feitosa Antunes
017943709-78
918 Maria Madalena Tedesco
157.426.100-25
919 Maria Marciani Machado Becker
578.417.649-87
920 Maria Marilene Henriques Dias
759.164.878-00
921 Maria Marlene Ferreira Orives
243.658.580-68
922 Maria Orlanda Carvalho
762.425.448-49
923 Maria Paula Zampieri
072.592.348-22
924 Maria Regina Brolazo
161.547.418-80
925 Maria Regina de Oliveira Leme
016.170.398-45
926 Maria Regina Di Tullio
057.757.428-00
927 Maria Rita Pereira
690.429.428-00
928 Maria Saito
675.313.188-49
929 Maria Silveira
143.179.234-91
930 Maria Souza
052161844-49
931 Maria Teresa Ribeiro Morais de Miranda
203.272.003-59
932 Maria Terezinha Ferreira
544.033.598-68
933 Maria Thereza Ramos
198.182.598-31
157.975.621-20
934 Maria Valeria Fenelon
201.698.096-68
935 Maria Vilma Afonso Alagiyawanna
020166727-49
936 Marialba da Penha Rodrigues Pessoa
275.955.638-79
937 Mariana Marins Guerreiro

Moeda
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
4.677,95
18.553,51
7.592,68
20.298,85
4.750,91
38.283,33
11.905,45
17.189,28
9.157,90
35.772,03
62.810,66
30.165,94
38.408,51
49.663,09
30.548,36
34.980,10
29.880,53
55.415,44
8.186,40
11.174,06
3.815,26
14.166,59
30.361,97
11.547,50
36.603,61
43.831,57
20.406,71
2.765,40
25.101,85
6.282,46
26.228,15
21.406,00
35.823,02
6.167,69
27.744,44
19.734,48
9.217,50
56.551,84
4.545,03
2.535,23
13.248,95
35.178,71
50.121,87
23.795,08
9.980,00
7.256,79
22.228,54
18.111,39
13.480,67
31.463,26
32.355,81
1.613,20
22.919,97
42.789,39
20.523,12
20.591,98
29.235,30
36.312,07
13.564,52
30.733,34
24.636,83
48.784,40
17.525,22
19.701,65
5.310,62
37.237,92
17.323,33
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Classe III: Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
938 Mariane Zinn
YC004481
939 Mariangela de Luna Amaral
018025227-51
940 Marie Claire Bordone Siqueira
010.439.348-39
941 Marilda Degani
038.663.246-42
942 Marilda Monteiro do Amaral Campos
44.325.338-20
943 Marileides Accordi Vivian
949.959.409-44
944 Marilene Moro
922.938.679-00
945 Marilene Pinto de Mattos
027912156-38
946 Marilia Francisca de Marsillac
134.458.804-25
947 Marilia Helena Gonçalves
036855357-49
948 Marilia Petersen
255.555.299-53
949 Marina de Arruda Quevedo
034567381-61
950 Marina Macario
117.101.298-59
410.146.448-01
951 Marina Magliocca Gonçalves
952 Marina Paranagua B. de Andrade
251.174.378-70
117.296.087-95
953 Marina Pinto de Castro Jatahy
954 Mario Antonio Tavella
608.948.658-20
955 Mario Augusto Taricco
758.938.438-00
038.436.968-53
956 Mario Coutinho Florenzano
957 Mario Evangelista Dias
475.902.977-04
608.833.598-04
958 Mario Kieser
959 Mario Luiz Fiorese
001100008-20
960 Mario Luiz Monteiro Muzzi
290.188.977-87
961 Mario Luiz Silva
165.125.370-68
962 Marisa de Campos Castro Marins
052.242.618-21
862.366.106-06
963 Marisa Furtado Coelho
964 Marisa Gianfrancesco
168.622.348-03
965 Marisa Luiza Hentz
620.126.909-63
966 Mariuci Puida
320.721.127-53
967 Marivalda Carneiro de Figueiredo Silva
030.734.097-00
968 Mariza Bellorio
966.526.838-49
969 Mariza Couto de Mattos
156.129.966-91
970 Marlene Barbosa Gomes
492.617.897-49
971 Marlene Bozola Grou
140.371.228-04
972 Marlene de Fatima Ferreira Raffaelli
006107748-83
973 Marlene Fernandes Colla
063611148-21
974 Marlene Strauch Serafim
451.112.947-91
975 Marli Alves Sobral Silva
054.623.848-31
976 Marli Aparecida da Silva Mangerona
798.745.928-34
977 Marli Armiliato Mahlmeister
642.933.608-59
978 Marli Madalena Perozin
371.519.759-53
979 Marli Mazzotti Girelli
068937320-15
980 Marli Socha
632.756.869-68
981 Marly Souza Antunes de Lemos
489.061.158-49
982 Marta Curado Carvalho Franco Finotti
197.284.411-34
983 Marta de Andrade
568.246.108-87
984 Marta Fick Stelzer
049.906.330-91
985 Marta Heemann
543.802.430-87
986 Marta Martimbianco D'Ovidio
772.416.738-91
987 Martha Pires Rodrigues Nunes
431.654.277-04
988 Martim Jose Faddel Alves
026992688-79
989 Mary Cleide Nunes
756.846.753-87
990 Mateos Raduan Dias
114.245.418-59
991 Matilde Landucci Delboni
681.543.728-00
992 Maura Corsini
608.221.718-72
993 Mauricio Granadeiro Guimaraes
376.972.268-04
994 Mauricio Messias
093789088-02
995 Maurivan Botta
177.413.860-34
996 Mauro de Salles Aguiar
571.250.408-10
997 Mauro Ritins Valerio
857.199.357-20
998 Maximo Jose Trevisan
004957190-72
999 Mayla Braga
505.120.216-00
1000 Mayra Cardoso Sguarezi
762.437.299-15
118.065.567-23
1001 Mayra Figueiredo da Silva
286.671.586-15
1002 Meiry de Araujo Santos
040774219-00
1003 Melanie de Freitas Cortez Krappe
10.456.016/0013-09
1004 Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Co

Moeda
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
USD
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
2.915,99
14.352,00
16.815,61
20.808,74
22.078,15
1.592,56
6.649,56
11.292,98
11.770,92
52.293,57
9.483,23
4.807,17
28.490,06
33.308,35
22.466,37
10.286,87
11.106,00
22.570,13
14.636,97
24.930,78
44.056,57
56.551,84
8.568,50
36.156,43
16.437,33
11.165,18
59.496,59
13.213,95
41.556,43
20.130,63
53.349,49
10.869,15
25.427,96
54.115,44
39.270,25
10.709,10
84.935,13
35.434,00
20.251,89
12.349,00
25.647,06
24.836,99
8.430,00
21.829,31
4.260,90
30.475,01
11.940,72
22.046,88
29.279,30
10.286,86
13.863,93
10.184,48
7.976,97
29.113,28
3.715,34
36.368,95
24.011,58
32.554,80
38.283,33
2.000,00
35.922,57
27.384,28
35.230,36
20.130,63
11.976,39
37.068,19
275.838,82
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EXPERTISEMAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS
Recuperação Judicial de Queensberry Agência de Viagens e Turismo Ltda
Relação de Credores elaborada pela Administração Judicial - Art. 7o. § 2o.

Classe III: Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
1005 Mercedes Concordia Carrao Panizzi
164.504.850-00
1006 Meridian Tours
Estrangeiro
1007 Metrofile Gerenciamento e Logistica de Arquivos Ltda
02.162.471/0001-21
1008 Mexico Touring S.A de C.V.
Estrangeiro
1009 Miguel Angelo Casagrande
703.005.008-82
1010 Miguel Matos
255.035.533-49
1011 Miki Tourist
Estrangeiro
1012 Milena Simoneti Brugnaro
259.746.778-38
1013 Milton Jorge de Miranda Hage
028.241.918-72
1014 Miriam Rocha
845.212.607-72
1015 Mirna Augusto de Oliveira
098.455.341-04
1016 Mirna Suely dos Santos Bracarense
260.368.946-00
1017 Mitsuko Okazaki
050.106.488-57
706.108.438-34
1018 Moacir Perez
1019 Moacyr Deleuse Junior
024.470.888-68
019.552.339-34
1020 Moacyr Rogério Sens
1021 Moacyr Soares Moreira
168.559.811-00
1022 Monica Barbosa de Melo
357.258.771-91
267.039.478-72
1023 Mozart Averbuck
1024 Multiviajes Argentina Srl
Estrangeiro
012.524.538-68
1025 Murilo Martha Aiello
1026 Myrian Regina Lyrio Borgo
166.949.706-25
1027 Nadja Ribeiro Laender
488.851.006-78
1028 Nagib Simão Antunes
004768899-87
1029 Nair Diniz
029659676-05
382.877.220-04
1030 Nara Rejane Klain Ribeiro
1031 Natalia Hladun
005879698-30
1032 Nathalia Frare
370.543.398-94
1033 Nayá Calasans Barbosa
002375825-20
1034 Nazira Benzi dos Santos
011057177-04
1035 Nazira Sonia Camargo
105.190.588-52
1036 Nei Fortes Vasconcelos
218.943.027-53
1037 Neide de Carvalho Avila
143.258.378-68
1038 Neide Massako Niimi
397.600.909-10
1039 Neith Maria Costa
185.212.078-91
1040 Neiva Teresinha Perdomini Della Costa
217.857.670-20
1041 Nelson Jose Althoff
018.233.619-00
1042 Nelson Rodrigues Bastos
046344897-91
1043 Nelson Toshiyuki Fukushima
096958938-72
1044 Nelson Verzbickas
035570818-34
1045 Neri Sirlei Stefani de Campos
555.429.808-72
1046 Nestor Tavares Costa Filho
276.339.777-87
1047 Neusa Assumpta Forti
030379168-34
1048 Neusa Dominguez Gozzi
290.001.748-30
1049 Neusa Lisboa Jardini
106.051.358-78
1050 Neuza Boer Alves Maria
142.854.878-53
1051 Neuza Neif Nabhan
303.412.728-68
1052 Ney Barbosa Peres de Lima
402.772.161-68
1053 Neyde Loureiro Pernes da Silva
483.348.987-20
1054 Nidia Moema Bertoia Maffazioli
067905340-91
1055 Nilce Maria Ferrari de Almeida
004742698-50
1056 Nilma do Socorro Maciel Moraes
076354943-68
1057 Nilso Romeu Sguarezi
005847709-87
1058 Nilson Garcia Alves
096070569-49
1059 Nilton Modesto dos Santos Filho
243.944.167-87
1060 Nilton Pereira dos Santos
065137009-49
1061 Nites Tour Operator
Estrangeiro
1062 Niuzete Aquino
518.275.066-87
1063 Nivaldo Kiister
527.538.837-34
1064 Nivia Fernanda Campos de Oliveira
666.061.016-20
1065 Noemia Alonso Felipe
130.162.858-19
1066 Norberto Dadalt
151.484.080-49
1067 Norma Zanella Gimenez Peres
877.990.308-87
145.698.689-91
1068 Nuno de Campos
992.045.768-04
1069 Octavio Galvao Neto
291.782.589-87
1070 Odete Schved Marchesini
Estrangeiro
1071 Ofakim Travel & Congresses Ltd.

Moeda
R$
EUR
R$
USD
R$
R$
EUR
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD

Valor
8.773,69
6.635,00
3.710,20
105,00
19.641,62
2.315,50
398,32
29.219,06
26.762,87
42.652,94
12.886,51
23.294,35
25.537,82
20.132,54
27.303,00
21.517,90
26.363,65
73.475,25
24.155,69
3.171,00
27.384,64
70.927,82
4.677,01
22.228,54
34.774,50
43.021,19
18.782,92
2.140,29
24.807,27
41.443,53
15.252,04
12.239,86
28.124,22
8.452,35
113.011,50
22.319,33
34.880,96
4.429,78
81.394,21
12.801,22
1.637,72
35.772,02
12.661,73
39.817,52
27.069,08
7.092,44
11.127,00
3.815,26
1.577,43
36.755,96
89.609,83
10.184,43
35.230,36
7.634,64
22.161,43
33.313,24
6.708,66
10.799,50
23.230,71
12.801,22
3.038,20
7.082,57
24.961,42
34.823,35
23.576,44
62.781,86
13.794,99
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Classe III: Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
1072 Og Coltro
292.243.908-97
1073 Olga Chameh Mellone
087709188-99
1074 Olga Nakajima
726.180.438-04
1075 Orlando Adao Carvalho
041288186-15
1076 Orlando Fermozelli Rodrigues Junior
029577658-70
1077 Orlete Lopes Vidaurre
081.055.291-49
1078 Orminia Lucia da Mota Bogea
468.111.417-00
1079 Oscar Simonsen Junior
644.175.818-00
1080 Osni José Lenzi
162.168.819-49
1081 Osvaldo Janot Filho
004501385-34
1082 Osvaldo Placites
332.455.688-00
1083 Oswaldo Cesar Corain
044005778-72
1084 Pacific Destinations
Estrangeiro
243.091.608-83
1085 Pamela Perez Nieto
1086 Patricia Alves Ajeje
027.519.126-56
052312497-00
1087 Patricia Coelho Berba
1088 Patricia Maria Barbosa de Carvalhaes
050736958-01
1089 Patricia Tito Colombo de Almeida
132.670.196-72
010.560.120-99
1090 Patricia Zwonok
1091 Paula Correa Dantas
994.072.647-34
053.978.096-08
1092 Paula Mendes Martins Gomes da Silva
1093 Paula Pio da Silva Palermo
383.878.558-47
1094 Paula Santos Valladares
025051336-62
1095 Paula Silva de Abreu Moraes
525.848.876-49
1096 Paulo Bottaro
108.551.656-34
206.474.628-50
1097 Paulo Caires Barbosa
1098 Paulo Cesar Machado
163.376.386-20
1099 Paulo Cesar Pinto Alves
553.169.647-72
1100 Paulo Dias de Carvalho
004312497-68
1101 Paulo Emílio Catão Lamego
174.764.706-30
1102 Paulo Fernando Vieira
116.340.301-68
1103 Paulo Fiod de Barros
863.984.748-72
1104 Paulo Minoru Yamaguchi
768.181.368-34
1105 Paulo Roberto Barbosa
344.368.719-91
1106 Paulo Roberto de Avila Agostini
008533306-97
1107 Paulo Roberto Neves Dib
270.714.801-68
1108 Paulo Sergio Zoppi
999.699.128-87
1109 Paulo Urbanavicius
667.563.598-00
1110 Pedro Cadeira de Araujo
024.880.353-00
1111 Pedro Figueira Mandarino
884.380.237-20
1112 Pedro Franco de Campos
965.192.318-00
1113 Pedro Henrique Ferreira da Silva
032349111-18
1114 Pedro Sergio Bezerra Gomes Fernandes
788.045.907-34
1115 Pedro Spina Junior
033.277.128-83
1116 Phillip Gaillard
839.330.698-15
1117 Plauto Afonso da Silva Ribeiro
011584656-53
1118 Priscila Alves Ajeje
027.520.826-57
1119 Priscila Kuhl Zoghbi
779.801.662-72
1120 Priscilla A. Cavalheiro
714.658.200-00
1121 Priscilla Mendes Barbara
667.533.927-34
1122 Pro Sky Airbroker Gmbh
Estrangeiro
1123 Pythagoras Carmo de Moraes
156.707.086-87
1124 Queensberry Travel Service
Estrangeiro
1125 Racion Hotelera Hispano Mexicana Sa de Cv
Estrangeiro
1126 Rafael Reissmann
059380527-50
1127 Rafaela Andrade Orsi
562.216.808-24
1128 Rafaela de Oliveira Corsini
496.372.568-14
1129 Raimundo Alcides C Ribeiro
038.024.185-49
1130 Raimundo Machado Costa
016.126.465-49
1131 Raimundo Raffaelli Filho
006105978-17
1132 Ralph Cohen
665.653.838-04
1133 Raquel Moreira Leite
036.735.378-49
1134 Raquel R.S. Salazar
344.351.404-97
440.518.328-72
1135 Raymunda Martins
566.992.128-34
1136 Regina Celia Fleury da Silva e Souza
016.180.548-56
1137 Regina Celia Porreca Felicio
603.136.418-20
1138 Regina Celia Rivelli

Moeda
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
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USD
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
8.913,17
7.497,54
42.369,67
78.593,00
13.553,33
21.401,64
22.535,56
36.724,00
34.118,64
64.823,20
13.498,30
22.777,22
397,00
140,89
32.126,35
13.138,90
24.445,89
44.759,55
7.935,77
16.583,00
13.422,70
6.282,46
25.268,03
15.525,44
9.289,76
16.219,51
19.374,17
32.853,96
43.706,61
10.431,78
22.641,92
10.010,62
27.861,03
8.764,91
7.548,58
9.060,75
21.406,00
20.783,19
42.244,57
27.497,52
11.547,51
3.815,26
13.138,89
74.358,61
16.305,96
72.034,18
32.126,36
87.840,02
10.463,07
27.408,15
33.783,45
15.524,81
1.507,33
10.868,40
10.185,83
4.363,76
2.786,02
78.104,05
8.185,44
39.270,25
8.406,07
38.168,73
13.564,52
59.658,08
20.298,85
11.976,82
10.776,62
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Classe III: Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
1139 Regina Dalle Grave Schmitt
249.158.900-15
1140 Regina Duran
586.783.016-00
1141 Regina Emilia Lima de Vasconcellos
016241508-70
1142 Regina Iara de Tavares Canto Gusso
875.131.618-87
1143 Regina Lucia Cardozo Gabriel
087.033.427-19
1144 Regina Lucia Gonçalves
573.180.699-34
1145 Regina Maria de Melo Cerqueira Sousa
228.561.373-34
1146 Regina Maria Sica Cardoso
934.186.128-49
1147 Regina Moretti Ferrari
564.388.348-15
1148 Regina Moura de Quevedo
139.699.351-72
1149 Reinaldo Massao Okamoto
396.771.419-53
1150 Rejani Marlise Dreyer
570.847.930-20
1151 Renata Bordini de Vecchi
412.668.888-96
063160338-77
1152 Renata Cristina da Silva Pires
1153 Renata Gomes Hirsch
266.232.158-08
308.769.538-60
1154 Renata Mareto
1155 Renata Varella Dutra
466.354.247-68
1156 Renato Arioni Lupinacci
828.793.388-91
737.597.837-91
1157 Renato Barbosa
1158 Renato Cruz Laender
112.608.826-91
578.898.138-72
1159 Renato de Macedo Vieira
1160 Renato Muller
819.853.808-97
1161 Renato Weber Santiago
059.114.000-49
1162 Reni Spector
027417857-59
1163 Reynaldo Maia Muniz
198.890.466-87
010.518.268-02
1164 Reynaldo Spina
1165 Ricardo Antonio de Arruda Veiga
032.407.038-15
1166 Ricardo Augusto Veiga de Oliveira
097933481-00
1167 Ricardo Cury
015.251.157-15
1168 Ricardo Dias
133.606.046-87
1169 Ricardo Elias de Carvalho Gabriel
515.733.347-15
1170 Ricardo Ferraz Riedel
678.637.368-20
1171 Ricardo Hirsch
273.291.158-51
1172 Richard Dancour
268.640.707-78
1173 Rita Catia da Silva Kiister
740.663.237-15
1174 Rita de Cassia Costa Pompeia Fraga
324.445.048-28
1175 Rita de Cassia Walter
454.510.799-00
1176 Rita Regina Sanches
047.741.438-98
1177 Roberto Alves Maria
127.400.808-59
1178 Roberto Aparecido Rodrigues de Brito
257.937.641-00
1179 Roberto Araujo Sallles de Souza
846.353.128-87
1180 Roberto Brolazo
034897798-00
1181 Roberto Brugnaro Junior
175.570.678-27
1182 Roberto Cerulli Vezozzo
843.066.889-68
1183 Roberto de Oliveira Roca
983.075.928-87
1184 Roberto Gozzi
130.606.608-59
1185 Roberto Miguel Postel
450.097.408-34
1186 Roberto Nogueira Boscardin
307.320.509-87
1187 Roberto Pache Mahlmeister
265.274.648-00
1188 Roberto Pozzi
599.918.018-04
1189 Rodolfo Acatauassu Tocantins
135.553.757-68
1190 Rodolfo Senff Neto
000.680.559-00
1191 Rodrigo Angerami
214.408.828-43
1192 Rodrigo de Castro Memória Ribeiro
670.027.061-87
1193 Rogerio de Oliveira Barros
201.975.609-97
1194 Rogerio Dreyer
077.735.950-20
1195 Rogerio Nunes Pinto Nogueira
192.586.157-00
1196 Romulo Nagib Lasmar
010.923.241-00
1197 Ronald Mario Michelsohn
230.570.687-15
1198 Ronan Guilherme Giuliangeli
073.338.139-16
1199 Rosa Beatriz Foresti
178.740.500-10
1200 Rosa Maria Mello Dias
108.653.737-87
1201 Rosali Michelsohn
298.251.647-00
742.075.988-04
1202 Rosalva Yedda Gambardella Guimaraes Mello
466.998.998-72
1203 Rosamaria da Fonseca Ponce Pugliese
070636348-52
1204 Rosana Balzi Asprino
083738678-05
1205 Rosana Mara Scarparo Negro

Moeda
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
21.955,06
1.375,83
23.920,09
2.017,82
25.737,87
37.507,01
28.838,56
32.986,21
32.038,75
4.807,17
22.322,03
1.523,39
14.112,95
1.721,70
14.112,94
6.612,83
30.636,21
73.858,40
28.056,00
4.677,01
14.112,94
23.545,44
27.766,96
68.062,03
111.588,65
3.143,58
28.982,99
31.701,53
25.084,66
31.996,93
25.737,86
2.915,98
14.112,94
23.765,91
23.230,71
80.808,68
13.480,67
28.669,66
7.092,44
24.258,58
27.664,47
42.789,39
29.219,06
14.352,45
14.100,70
39.817,53
24.802,98
10.552,00
12.349,00
19.734,49
11.164,05
29.749,92
13.666,58
3.815,26
30.333,27
1.523,39
42.047,95
14.873,32
3.104,00
22.935,78
26.811,36
21.777,74
3.103,99
20.498,82
1.837,39
2.473,42
27.665,44
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.
EXPERTISEMAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS
Recuperação Judicial de Queensberry Agência de Viagens e Turismo Ltda
Relação de Credores elaborada pela Administração Judicial - Art. 7o. § 2o.

Classe III: Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
1206 Rosana Werneck
465.930.637-20
1207 Rosanara Fim Santiago
195.046.320-68
1208 Rosane Hibari Aguni Metello
794.850.491-53
1209 Rosane Rodrigues Marques
062.866.438-93
1210 Rosane Salete Cioccari Brigido
212.698.900-34
1211 Rosangela Cohen
667.317.397-15
1212 Rosangela de Carvalho C Bastos
193.437.106-82
1213 Rosangela Maria Melles Sticca
172.827.158-40
1214 Rose Mari Fagundes
230.557.409-63
1215 Roseli Terezinha Marcon Barbosa
290.574.189-91
1216 Rosely Palermo Brenelli
212.742.158-20
1217 Rosemary de Barros
089.088.978-36
1218 Rosemir Tarantelli Lourenço
275.963.348-90
572.489.589-72
1219 Rosilda Sestari
1220 Rosimeri Maria Mattede Carvalho
005262837-00
040.393.438-91
1221 Rubens Brussi Reali
1222 Ruth Hissae Kanayama
699.046.858-00
1223 Sabrina Monteiro Pereira
279.211.058-90
727.020.959-68
1224 Salete Averbuck
1225 Salomao Zoghbi Neto
149.709.292-20
482.015.298-04
1226 Salvatore Iovino
1227 Samuel Pereira de Lima
835.290.391-87
1228 Sandra Dell Eugenio
422.640.811-04
1229 Sandra de Oliveira Lourenço
273.526.506-44
1230 Sandra Duarte Vieira
252.005.189-20
248.417.558-29
1231 Sandra Lea de Sousa Bonatto
1232 Sandra Maria Cardoso de Souza
579.828.567-72
1233 Sandra Martins Dias
786.315.481-20
1234 Sandra Regina de Moraes Tolentino
761.485.648-15
1235 Sandra Regina Schievano Barros
491.959.998-68
1236 Sandra Scapucin
219.219.208-82
1237 Santa Maria Fracasso
605.826.268-20
1238 Sarita Terra de Souza
528.158.548-72
1239 Sato Reiseburo Gmbh
Estrangeiro
1240 Saul Duarte Tibaldi
344.819.151-53
1241 Schirlei Bolognini Hartke
591.536.799-20
1242 Sebastiana Rayder Ferreira
320.856.807-04
1243 Sebastiao Benedito Cerizza
170.525.139-00
1244 Sebastiao da Cruz Abreu
149.731.547-68
1245 Sebastião de Carvalho Montans
870.860.268-91
1246 Sebastião Eleuterio Filho
675.650.268-91
1247 Selma Regiane Gonçalves Campos
610.240.666-49
1248 Selma Simoes Elias Teixeira
971.110.828-34
1249 Sergio Gonçalves
560.441.278-34
1250 Sergio Hernani Stuhr Domingues
456.983.928-20
1251 Sergio Loduca Cruz
006.512.718-86
1252 Sergio Luiz Ferreira
855.147.647-53
1253 Sergio Monteiro Salles
039.402.418-49
1254 Sergio Nihari
003992578-10
1255 Sergio Socha
133.186.409-72
1256 Sergio Villas Boas Pereira
072140258-50
1257 Shell Brasil Petroleo Ltda
10.456.016/0013-09
1258 Shirley Argolo Cunha
223.175.465-72
1259 Sigisfredo Luis Brenelli
025073168-10
1260 Silavia Bergman
197.090.808-49
1261 Silmara Ciola Medeiros
318.690.769-15
1262 Silvana Ferrer Arruda
346.087.701-44
1263 Silvana Lemos Gomes
072042098-93
1264 Silvana Maria Lopes
150.934.256-72
1265 Silvana Maria Gomes da Silva
054.815.028-10
1266 Silvana Minelli Martines
115.715.938-96
1267 Silvana Sala
588.303.329-68
1268 Silvia Ernesto
372.029.528-15
910.734.561-53
1269 Silvia Helena A. G. Oliveira Gomes
016734777-20
1270 Silvia Maria Coelho Tocantins
039434688-28
1271 Silvia Regina Ferreira Giordano
024.014.441-49
1272 Silvio Carvalho de Araujo

Moeda
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
EUR
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
23.994,56
27.766,96
17.835,70
8.181,50
50.572,26
21.884,43
4.429,78
20.060,67
55.409,17
8.764,91
6.282,46
1.078,56
3.815,26
34.823,35
8.442,07
30.475,01
10.201,00
31.762,00
24.155,69
87.840,03
33.849,80
3.815,26
54.662,81
12.928,59
21.544,42
17.562,43
14.352,46
9.004,24
7.665,48
30.333,27
221,25
41.140,61
20.523,12
7.090,80
13.337,00
45.565,92
72.452,41
34.310,68
31.029,77
37.781,42
38.408,51
28.881,79
13.553,93
33.308,35
31.355,90
28.997,76
12.675,79
8.209,50
45.447,40
8.430,00
10.185,83
415.000,00
1.332,00
17.823,08
3.987,55
68.111,92
16.774,14
36.340,14
38.108,96
15.201,94
2.473,42
53.573,51
12.207,37
17.283,05
11.164,05
55.423,12
14.698,69
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EXPERTISEMAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS
Recuperação Judicial de Queensberry Agência de Viagens e Turismo Ltda
Relação de Credores elaborada pela Administração Judicial - Art. 7o. § 2o.

Classe III: Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
1273 Silvio Henrique
040.758.388-20
1274 Sirlene Fatima Ferrer Brandao
293.344.381-34
1275 Sita - Tci
Estrangeiro
1276 Sofia Ura Kim
544.654.378-54
1277 Solange Elizabeth Ignacio
066.160.808-54
1278 Solange Korbage
000640708-08
1279 Solange Maria Luiz Delboni Taricco
104.380.888-40
1280 Solange Uchoa de Oliveira
073.083.533-20
1281 Solange Zreik
770.085.028-34
1282 Soler Chamorro Lasmar
312.974.278-66
1283 Solimeire Lula de Oliveira Schilling
332.623.303-53
1284 Sonia Aparecida Cardoso
129.603.906-44
1285 Sonia Berenice Kruger
249.361.030-04
764.986.388-34
1286 Sonia Maria da Silva Lopes
1287 Sonia Maria Magnoli
536.794.668-20
098.223.807-04
1288 Sonia Regina Marotta
1289 Steicy Maisa de Oliveira Ribeiro
058.499.609-88
1290 Stelia Werlang Sczecinski
323.415.047-87
858.116.379-34
1291 Suedis de Lourdes Pelizaro Giuliangeli
1292 Sueli Guimaraes Nunes
506.088.947-53
532.597.348-72
1293 Sueli Maria Antonio
1294 Sueli Yayoi Nagao
007.281.678-32
1295 Suelly Scarpelli Coltro
552.742.778-53
1296 Suely Teixeira
875.543.219-00
1297 Susana Maria Beltrao Pereira
264.609.394-20
785.317.139-00
1298 Suzana Goulart Karam Althoff
1299 Suzana Lemos Gomes de Plato
073910478-05
1300 Suzete Dias
223.665.399-91
1301 Suzete Sammarco Verzbickas
029864628-55
1302 Sylvia Maria Soares de Quadros Borges
042415335-15
1303 Tahiti Tours
Estrangeiro
1304 Talita Moure Domingues
227.597.218-84
1305 Tania de Camargo Cavalheiro
079.554.538-08
1306 Tania Dias
100.538.508-40
1307 Tania Mara Guedes Botelho
254.709.577-72
1308 Tania Maria Aguiar
094.244.108-75
1309 Tania Santos Cruz
441.862.907-68
1310 Telma Lauretti
637.724.698-68
1311 Telmo Ferreira Pereira
371.632.137-00
1312 Teodora Ana Kanderakis Gomes
271.780.131-68
1313 Teresinha Bretas dos Santos
812.562.487-20
1314 Tereza Cristina Boscaino
062982758-35
1315 Tereza Maria Teixeira Tobias
125.547.648-67
1316 Terezinha do Carmo Victor Carvalho
314.703.356-20
1317 Terezinha Maria Grandino Rodas Cezaretti
673.104.788-00
1318 Terezinha Sasaki
286.133.336-72
1319 Thaciana Euripedes Rodrigues da Silveira
928.007.696-53
1320 Themistocles Barbosa Ferreira Neto
026351928-71
1321 Therezinha Menegat
345.897.759-72
1322 Thyrso Ramos Filho
002.887.278-94
1323 Toshihiro Yamamoto
063824958-91
1324 Toshimi Okazaki
050.106.498-29
1325 Tourism That Cares
Estrangeiro
1326 Toyota do Brasil Ltda
59.104.760/0001-91
1327 Tripnow Llc
Estrangeiro
1328 Tubal Vilela da Silva Neto
076.120.106-82
1329 Tulio Freitas do Egito Coelho
185.086.771-20
1330 Unique Connections Ltd
Estrangeiro
1331 Uniworld Boutique River Cruise Collection
Estrangeiro
1332 UPL do Brasil Industria e Comercio de Insumos Agropecuarios S.A.
02.974.733/0007-48
1333 Valdécio Aparecido da Costa
020152628-06
1334 Valdenes Aparecida da Silva Castro
854.456.906-44
1335 Valdir Bertolini
199.811.989-00
413.353.178-72
1336 Valdir Golin
065.482.361-81
1337 Valentina da Rosa Aranha
226.035.301-00
1338 Valeria de Fatima Egito Coelho
203.813.014-00
1339 Valeria Marcelino Borges Lucas

Moeda
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
EUR
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
USD
R$
R$
EUR
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
30.288,88
23.774,12
4.595,00
8.463,00
17.038,13
15.112,61
22.570,13
35.847,06
21.308,36
14.873,32
13.414,75
19.651,10
34.045,05
36.502,90
7.668,45
27.744,44
24.604,93
30.274,91
22.935,79
17.495,91
59.579,46
25.537,82
8.913,18
1.066,82
49.619,85
34.880,95
36.340,15
7.634,64
12.801,22
20.713,64
25.436,21
31.355,90
10.840,80
31.996,93
25.485,26
28.374,00
38.257,00
1.407,71
22.822,22
22.847,46
22.161,43
46.830,29
10.552,00
78.593,00
1.598,48
12.801,22
3.815,26
3.714,40
25.355,04
17.525,22
12.801,22
25.537,82
4.035,11
1.038.094,94
186,00
17.283,06
44.865,45
20.310,00
55.382,78
450.000,00
27.989,06
20.974,01
37.614,24
25.431,27
62.810,66
44.865,45
39.070,79
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EXPERTISEMAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS
Recuperação Judicial de Queensberry Agência de Viagens e Turismo Ltda
Relação de Credores elaborada pela Administração Judicial - Art. 7o. § 2o.

Classe III: Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
1340 Valeria Maria dos Santos de Araujo
165.003.718-01
1341 Valeria Marques Gomes Vilela
254.473.001-34
1342 Valeria Muller
819.852.748-68
1343 Valmir Piton
073.058.948-00
1344 Valmiro Cerqueira Santiago
755.140.605-00
1345 Valmiro Guilherme de Santana
350.059.477-87
1346 Vanderlea Pascoalini Gomes Tande
625.010.626-04
1347 Vandineia Mareto
716.674.908-34
1348 Vanessa Marques de Souza
220.187.538-35
1349 Vanessa Ramos
395.563.508-29
1350 Vanessa Xavier Dezouzart Drummond
561.275.881-20
1351 Vania Meira e Siqueira Campos
675.731.004-00
1352 Vania Rossetto Machado
177.650.938-27
267.364.701-53
1353 Vanira Tavares de Souza
1354 Vanusa Lucia de Souza Peinado
152.060.458-02
250.500.018-20
1355 Vasco Pereira do Amaral
1356 Vera Cypriano
052.411.038-72
1357 Vera Helena Salles Aguiar
226.430.108-25
091.881.707-21
1358 Vera Lucia Alves de Assis
1359 Vera Lucia Coelho Areas
734.826.257-00
299.845.567-00
1360 Vera Lucia Gonçalves Teixeira
1361 Vera Lucia Lins Sampaio Marchioni Clapis
014711148-05
1362 Vera Lucia Moll Novaes
006.992.788-05
1363 Vera Lucia Plaisant de Figueiredo
064.023.807-68
1364 Vera Lucia Rauter Rodrigues
865.957.098-72
535.297.908-34
1365 Vera Lucia Romeiro
1366 Vera Lucia Santos Buchemi
003.833.256-68
1367 Vera Lucia Santos Neves
953.418.208-78
1368 Vera Maria Castro Gomes da Costa
691.288.557-87
1369 Vera Maria de Souza Pinto Manasses
016.394.479-20
1370 Vera Maria Goreske
247.463.806-78
1371 Vera Mussi Hage
202.789.808-56
1372 Vera Nilse Cadore Piazza
436.468.169-53
1373 Vera Olga Soares Figueira Mandarino
034.366.007-50
1374 Vera Regina Ramos
130.436.888-21
1375 Vera Ribeiro Pifaia
063.896.408-38
1376 Vera Souza
102.930.946-91
1377 Vera Villela Klotz
214.596.978-04
1378 Veronica Massena Reis
631.052.847-53
1379 Viajes Pacifico / Gray Line Tours Peru
Estrangeiro
1380 Vicente Alves de Almeida Neto
032.606.663-20
1381 Vidal Leite
740.818.708-10
1382 Vilma Bastos
514.957.169-53
1383 Vilma Lopes Piton
083.713.308-47
1384 Vilson da Conceição Silva
052.526.688-76
1385 Vingt Sur Van
Estrangeiro
1386 Vinicius Colombo Sitta
386.782.368-50
1387 Vinicius Gomes da Silva
284.107.948-10
1388 Violeta Diniz Vilela
973.860.141-04
1389 Virginia Castelo Branco Ferreira Costa Torres
148.170.201-72
1390 Virginia Prisco Paraiso Dantas
694.614.227-68
1391 Vitor Escobar de Carvalho
338.059.458-09
1392 Viviane Quaggio Gomes
100.269.348-92
1393 Viviane Queiroz da Silveira Candido
054797086-27
1394 Vladimir Antonio Sita
211.786.078-87
1395 Wagner Lima Ribeiro
049.429.999-10
1396 Waldemar Magaldi Filho
008.297.798-41
1397 Waldir Pukalak
179.852.500-34
1398 Walfrido Warde
266.882.868-66
1399 Walquiria Canedo
401.630.402-49
1400 Walter Ajeje
102.430.206-78
1401 Walter Alfredo de Mello Malschitzky
916.115.718-04
1402 Walter Cabus
000.739.894-87
YD033600
1403 Walter Zinn
209.592.736-20
1404 Wanderlei Farias Santos
157.889.468-91
1405 Wellington Rui Andrade de Assis
59.105.999/0001-86
1406 Whirpool S.A.

Moeda
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
EUR
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
10.526,51
28.679,53
23.545,44
37.482,23
50.968,77
12.709,00
35.080,91
6.612,83
6.259,96
109.175,92
17.665,88
3.423,58
32.714,42
1.173,80
30.504,44
51.639,34
38.676,71
38.283,32
30.830,63
16.779,50
36.522,42
71.997,01
25.276,97
61.149,00
44.728,53
30.288,88
23.294,35
49.648,20
12.675,79
32.857,06
27.079,90
26.762,87
5.183,03
27.497,52
129.444,19
10.470,00
1.120,00
12.480,01
40.765,48
15.318,10
19.495,91
34.632,00
1.066,81
37.482,23
35.434,00
807,00
6.282,47
13.422,70
17.283,06
20.298,85
23.911,65
1.596,69
27.368,49
32.950,74
1.078,56
24.604,94
19.503,09
25.321,93
21.308,36
27.907,15
32.126,35
25.547,04
34.745,95
2.915,99
36.478,64
21.305,81
368,26
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Relação de Credores elaborada pela Administração Judicial - Art. 7o. § 2o.

Classe III: Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
1407 Wilanda Dantas Albuquerque
110.011.604-44
1408 William da Costa
070.146.498-41
1409 William Daniele Filho
895.292.438-04
1410 Wilma de Fatima Fernandes Luchetti
887.234.108-68
1411 Wilson Issamu Tande
048.119.048-18
1412 Wilson Massachi Adachi
232.249.839-49
1413 Wilson Vieira
722.634.588-91
1414 Wladimir Porreca
068.561.888-97
1415 Wlastemir Grigoletto Junior
028.302.968-42
1416 Yara Camargo Righi
873.843.109-20
1417 Yedda Maria Martins Mendes
506.868.797-91
1418 Younique Tailor Tours Ltda.
Estrangeiro
1419 Yukiko Haneda
312.896.308-87
094.024.201-00
1420 Zelia Diniz Whitmer
1421 Zenaide Costa
327.801.331-04
144.068.698-08
1422 Zilda Maria Messias Golin
1423 Zuleika da Graça Lima Aiello
170.596.488-52
1.321 Total - Classe III - Quirografários, em moeda nacional (R$)
Total - Classe III - Quirografários, em moeda estrangeira (USD)
83
Total - Classe III - Quirografários, em moeda estrangeira (EUR)
19
Total - Classe III - Quirografários, em R$ na cotação da moeda estrangeira da data do pedido
1.423
de RJ

Moeda
R$
USD
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
USD
R$
EUR
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
30.278,32
8.946,00
24.234,60
20.116,25
35.080,91
9.980,00
1.496,00
11.976,82
30.429,00
15.651,00
34.878,75
13.375,50
18.575,64
20.298,85
23.774,12
25.431,26
27.384,64
R$
51.716.447,09
USD
911.740,84
EUR
243.049,65
R$

57.773.662,90
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Classe IV - Titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte
Ordem
CNPJ/CPF/OAB
Nome do Credor
1
03.081.356/0001-95
Aguaitur Internacional Agencia de Viagens Ltda - ME
2
20.506.165/0001-47
Dcatech Serviços de Tecnologia Ltda ME
3
19.506.899/0001-47
Elisabeth Fernanda Marcondes Saito - ME
4
23.150.492/0001-05
RXS Serviços de Portaria e Limpeza Ltda EPP
4
Total - Classe IV - Micro empresa ou empresa de pequeno porte

Moeda
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
20.169,63
6.213,42
400,00
366,60
27.149,65

56.231.922,28

1412

Total de Créditos na Relação de Credores da Administração Judicial
elaborada conforme o art. 7º. § 2º., em moeda nacional (R$)

R$

83

Total de Créditos na Relação de Credores da Administração Judicial
elaborada conforme o art. 7º. § 2º., em moeda estrangeira (USD)

USD

911.740,84

19

Total de Créditos na Relação de Credores da Administração Judicial
elaborada conforme o art. 7º. § 2º., em moeda estrangeira (EUR)

EUR

243.049,65

Total em R$, convertendo o crédito em moeda estrangeira na cotação da data
do pedido

R$

1.514

62.289.138,10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE7.

fls. 1998

DOC. 2

Resumo da movimentação dos créditos

Rua do Paraíso,
– Conjunto
– Cep.
.
– São
admjudicial@expertisemais.com.br – www.expertisemais.com.br - Fone: ( )

Paulo
-

–

SP

–

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE8.

fls. 1999
.

Classe I

Relação de Credores Art. 52
Ajuste (+/-)
Inclusões (+)
Exclusões (-)
Reclassificações (+/-)
Saldo Ajustado:
Atualização
Relação de Credores Art. 7º § 2º
Relação de Credores Art. 7º § 2º
em R$
Total em R$

-

Classe II

R$
4.585.621,07
124.600,97
14.338,33
4.475.358,43
12.967,13
4.488.325,55

Qtd
86
1
0
0
87
87

4.488.325,55

87

56.231.922,29

1412

R$
-

Classe III - Moeda
Estrangeira

Classe III

Qtd
0
0
0 0
0
0
0

R$
49.468.481,70
6.627.924,72
583.390,81
5.185.570,79
51.494.226,43
222.220,65
51.716.447,09

Qtd
1466
10
-155 0
1321
1321

51.716.447,09

1321

USD
293.028,73
3.240,31
640.131,00
18.178,58
911.740,84
911.740,84
4.653.069,38

Qtd
33
0
53
-3 0
83
0
83
83

Classe III - Moeda
Estrangeira

Classe IV

EUR
Qtd
R$
509.309,31 23
32.294,32
6.778,89
- - 4.641,53
0
273.038,55 -4 500,00
0
243.049,65 19
27.152,79
0 3,14
243.049,65 19
27.149,65
1.404.146,44

19

27.149,65

Total
Qtd
5
0
-1 0
4
4
4

R$
Qtd
54.086.397,09 1557
6.498.682,22
- 597.729,14 11
5.186.070,79 -156 0
55.996.737,65 1412
235.184,64
56.231.922,29 1412
56.231.922,29 1412

USD
293.028,73
3.240,31
640.131,00
18.178,58
911.740,84
911.740,84
4.653.069,38

Qtd
33
0
53
-3 0
83
0
83
83

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE8.

fls. 2000

EUR
Qtd
509.309,31 23
6.778,89
0
273.038,55 -4
0
243.049,65 19
0
243.049,65 19
1.404.146,44

19

DOC. 3

Quadro de movimentação conforme
Recomendação Nº 72 do CNJ

Rua do Paraíso,
– Conjunto
– Cep.
.
– São
admjudicial@expertisemais.com.br – www.expertisemais.com.br - Fone: ( )

Paulo
-

–

SP

–

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2001
.

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Créditos habilitados na Classe I - Relação de Credores Art. 7º § 2º:

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

1

Adriana Attuy de Souza Faro

146.344.248-35

Classe I

R$

R$

21.219,64

-

N/A

Alteração

R$

63,66

R$

21.283,30

Classe I

2

Adriana Rodrigues de Castro

002.786.827-31

Classe I

R$

R$

85.479,26

-

N/A

Alteração

-R$

15.068,81

R$

70.410,45

Classe I

3

Aldrei Amaro Francelino

261.177.988-06

Classe I

R$

R$

53.600,15

-

N/A

Alteração

-R$

2.454,71

R$

51.145,45

Classe I

4

Alessia Hiromi Najima

152.132.728-94

Classe I

R$

R$

85.529,56

-

N/A

Alteração

R$

285,21

R$

85.814,77

Classe I

5

Alexandra Brandao Silva

048.396.326-77

Classe I

R$

R$

19.960,89

-

N/A

Alteração

R$

1.042,21

R$

21.003,10

Classe I

6

Alexsandro Barbosa Vieira

148.168.618-66

Classe I

R$

R$

89.594,05

-

N/A

Alteração

-R$

8.366,29

R$

81.227,76

Classe I

7

Aline da Silva Dantas

403.335.928-16

Classe I

R$

R$

17.364,97

-

N/A

Alteração

-R$

361,07

R$

17.003,89

Classe I

8

Amanda Cristine Lessa da Silva Nogueira

326.403.838-25

Classe I

R$

R$

41.957,26

-

N/A

Alteração

-R$

397,79

R$

41.559,47

Classe I

9

Ana Flavia Maximo Benevides

036.181.556-54

Classe I

R$

R$

90.000,00

10

Antonio Claudio Trindade Corrêa

OAB/RJ 73.114

Não constou

R$

R$

-

11

Arlete Oliveira dos Santos Gouveia

322.618.368-05

Classe I

R$

R$

28.880,97
72.116,74

-

12.992,73

N/A

Alteração

R$

45.000,00

R$

135.000,00

Classe I

Sim

Inclusão

R$

14.338,33

R$

14.338,33

Classe I

-

N/A

Alteração

-R$

3.769,84

R$

25.111,13

Classe I

-

N/A

Alteração

-R$

523,27

R$

71.593,47

Classe I

71.358,74

-

N/A

Alteração

R$

217,80

R$

71.576,55

Classe I

12

Beatriz Dantas Ribeiro de Lima Nakamura

361.993.798-29

Classe I

R$

R$

13

Benedito Jose Justiniano

159.713.908-48

Classe I

R$

R$

14

Bruno Alvarez Calvino

226.954.848-52

Classe I

R$

R$

9.720,75

-

N/A

Alteração

-R$

333,20

R$

9.387,55

Classe I

47.951,07

-

N/A

Alteração

-R$

1.238,09

R$

46.712,98

Classe I

15

Carina Rocha Bissolotti

321.370.278-10

Classe I

R$

R$

16

Caroline Alves de Morais Rosa

373.072.688-92

Classe I

R$

R$

25.500,11

-

N/A

Alteração

R$

50,84

R$

25.550,94

Classe I

17

Cayo Toledo Rodrigues dos Santos

453.857.288-88

Classe I

R$

R$

8.066,42

-

N/A

Alteração

-R$

433,24

R$

7.633,18

Classe I

18

Christiane Almeida Silva de Oliveira

050.171.668-82

Classe I

R$

R$

188.931,06

-

N/A

Alteração

-R$

2.909,89

R$

186.021,17

Classe I

19

Cintia Damasceno Souza

361.450.578-23

Classe I

R$

R$

23.764,62

-

N/A

Alteração

-R$

371,68

R$

23.392,95

Classe I

20

Cleberton Gomes de Godoy

378.898.038-93

Classe I

R$

R$

2.869,28

-

N/A

Alteração

R$

9,56

R$

2.878,83

Classe I

Resumo da Análise da AJ
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 6 parcelas de R$ 5.304,91, com o primeiro vencimento no
ato da assinatura do acordo, em 26/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo inadimplida a
3ª parcela com vencimento em 26/05/2020.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%. Não
houve pagamento do consignado
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 11 parcelas de R$ 9.503,28, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 25/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo
inadimplida a 3ª parcela com vencimento em 25/05/2020.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%. Cabe
destacar, quanto ao valor descontado de consignado, que o banco realizou desconto da parcela de maio/20, no
valor de R$ 615,06, ficando saldo a habilitar para o banco de R$ 6.761,47.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Houve acordo trabalhista homologado pela 36ª Vara de São Paulo, em 29/10/2019, no valor de R$ 360.000,00,
dividido em 8 parcelas. A Recuperanda realizou o pagamento de 6 parcelas, confirmadas em processo pela
reclamante, ficando pendente 2 parcelas de R$ 45.000,00, com vencimentos em 13/05/2020 e 15/06/2020. A 36ª
Vara do Trabalho de São Paulo, emitiu Certidão de Habilitação de Crédito informando crédito total de R$
135.000,00, decorrente de R$ 90.000,00 de valor principal inadimplido e R$ 45.000,00 de multa de 50% sobre o
saldo em aberto no caso de inadimplemento, já previsto no acordo homologado. Com base na referida certidão,
procedemos com o ajuste do crédito para fazer constar o valor de R$ 135.000,00, na Classe I - Trabalhista. Cabe
destacar que o crédito da credora constou em duplicidade, nas classes I e III, sendo que excluímos o crédito da
classe III na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pedido de habilitação de crédito administrativa decorrente de processo cível nº 022673739.2009.8.19.0001, movido por Luiz Antônio Fróes Cruz e Aparecida Mattos Fróes Cruz, contra a Recuperanda,
que tramitou na 7ª Vara Cível da Capital do Rio de Janeiro, cuja sentença transitou em julgado. O valor pleiteado
pelos habilitantes corresponde a R$ 129.927,26 para os autores e R$ 12.992,73 relativo a honorário advocatício,
totalizando R$ 142.919,99.
O cálculo apresentado no referido processo cível indicou o valor pleiteado pelos credores, atualizado até
01/12/2019. Esta Administradora Judicial procedeu com cálculo de atualização do crédito, a fim de posicioná-lo
até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020), cujos valores corresponderam a R$ 143.383,32 para os
autores, Srs. Luiz Antônio Fróes Cruz e Aparecida Mattos Fróes Cruz, e R$ 14.338,33 referente aos honorários
advocatícios.
Diante do exposto, acatamos a habilitação de crédito fazendo constar crédito de R$ 143.383,32 em favor de Luiz
Antônio Fróes Cruz e/ou Aparecida Mattos Fróes Cruz, na Classe III - Quirografário, bem como crédito de R$
14.338,33 em favor de Antonio Claudio Trindade Corrêa (OAB/RJ 73.114), na Classe I - Trabalhista, da Relação
de Credores do Art. 7º § 2º.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 12 parcelas de R$ 7.135,87, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 25/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo
inadimplida a 3ª parcela com vencimento em 25/05/2020. Embora tenha constado no TRCT desconto de
consignado, o valor descontado já foi liquidado junto ao banco Caixa Econômica Federal, segundo informou a
Recuperanda.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 3 parcelas de R$ 2.869,28, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 25/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo
inadimplida a 3ª parcela com vencimento em 25/05/2020.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2002

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

21

Constancia Ferreira de Sousa

273.178.318-40

Classe I

R$

R$

29.176,50

-

N/A

Alteração

R$

87,54

R$

29.264,04

Classe I

22

Danilo Santana da Silva

340.645.118-75

Classe I

R$

R$

58.456,62

-

N/A

Alteração

-R$

12.096,53

R$

46.360,09

Classe I

17.560,43

-

N/A

Alteração

-R$

3.116,28

R$

14.444,14

Classe I

23

Darcio William Pereira Rosa Franca

374.398.728-78

Classe I

R$

R$

24

Dayane Cristina Gomes da Silva

401.952.788-10

Classe I

R$

R$

16.140,56

-

N/A

Alteração

-R$

2.891,61

R$

13.248,96

Classe I

25

Demilson Dias da Silva

126.285.898-42

Classe I

R$

R$

35.964,97

-

N/A

Alteração

R$

47,65

R$

36.012,61

Classe I

26

Elaine Higa

296.557.388-76

Classe I

R$

R$

64.751,18

-

N/A

Alteração

-R$

578,25

R$

64.172,93

Classe I

30.063,59

-

N/A

Alteração

-R$

7.671,09

R$

22.392,50

Classe I

27

Eliane da Silva Ricardo

010.851.328-97

Classe I

R$

R$

28

Elisa Salomao Mochizuki

311.607.018-06

Classe I

R$

R$

52.033,98

-

N/A

Alteração

-R$

3.062,37

R$

48.971,61

Classe I

29

Elton da Silva Anselmo

045.564.134-00

Classe I

R$

R$

29.697,18

-

N/A

Alteração

-R$

94,44

R$

29.602,74

Classe I

30

Fabiano Comitre de Oliveira

162.313.318-14

Classe I

R$

R$

3.696,85

-

N/A

Alteração

R$

10,32

R$

3.707,17

Classe I

31

Fernanda Cristina Xavier de Oliveira

351.657.468-28

Classe I

R$

R$

19.488,76

-

N/A

Alteração

-R$

3.790,76

R$

15.698,00

Classe I

32

Fernanda Letieri Coccaro Monteiro

297.116.478-00

Classe I

R$

R$

43.294,46

-

N/A

Alteração

R$

144,32

R$

43.438,78

Classe I

33

Fernanda Morgado Furlan

273.579.868-29

Classe I

R$

R$

27.449,99

-

N/A

Alteração

-R$

694,06

R$

26.755,93

Classe I

34

Flavia Renata Silva E Silva

159.070.388-02

Classe I

R$

R$

48.248,73

-

N/A

Alteração

-R$

2.503,30

R$

45.745,43

Classe I

35

Francinilma Silva Pereira Freitas

048.713.338-25

Classe I

R$

R$

19.795,06

-

N/A

Alteração

R$

65,97

R$

19.861,03

Classe I

36

Gabriela Quesada Panegassi

283.851.118-16

Classe I

R$

R$

18.997,65

-

N/A

Alteração

-R$

421,86

R$

18.575,78

Classe I

37

Gisele Miguel do Carmo

293.316.438-88

Classe I

R$

R$

58.653,60

-

N/A

Alteração

-R$

8.173,86

R$

50.479,73

Classe I

38

Glauciany Oliveira da Silva

429.099.648-50

Classe I

R$

R$

4.164,38

-

N/A

Alteração

-R$

332,58

R$

3.831,79

Classe I

6.755,13

-

N/A

Alteração

R$

22,52

R$

6.777,65

Classe I

39

Irailton Lima da Silva

326.331.652-49

Classe I

R$

R$

40

Irene Spano Vieira

255.420.588-41

Classe I

R$

R$

6.037,95

-

N/A

Alteração

R$

16,10

R$

6.054,05

Classe I

41

Ivaneide Silva de Franca

176.607.358-10

Classe I

R$

R$

30.009,29

-

N/A

Alteração

R$

100,03

R$

30.109,32

Classe I

42

Jaqueline Silva Rodrigues

564.370.300-97

Classe I

R$

R$

18.451,39

-

N/A

Alteração

R$

61,49

R$

18.512,88

Classe I

43

Jeferson Rodrigo Maiolino da Silva

216.172.328-66

Classe I

R$

R$

170.740,10

-

N/A

Alteração

R$

569,14

R$

171.309,24

Classe I

Resumo da Análise da AJ
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 10 parcelas de R$ 3.647,06, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 26/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo
inadimplida a 3ª parcela com vencimento em 26/05/2020.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 8 parcelas de R$ 5.994,16, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 25/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo
inadimplida a 3ª parcela com vencimento em 25/05/2020.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 3 parcelas de R$ 3.696,85, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 25/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo
inadimplida a 3ª parcela com vencimento em 25/05/2020.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 6 parcelas de R$ 4.948,77, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 25/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo
inadimplida a 3ª parcela com vencimento em 25/05/2020.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%. A
colaboradora possuía 2 contratos de consignado ativos. O cálculo de 30% sobre o líquido da rescisão totalizou R$
8.027,98. O contrato como Itaú tinha saldo devedor de R$ 2.951,88 (Itaú) e foi deduzido o valor integral da
quitação do contrato, sobre os 30% da rescisão, enquanto que o residual de R$ 5.076,10 foi alocado para
abatimento do saldo devedor junto ao BV.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 4 parcelas de R$ 3.377,56, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 25/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo
inadimplida a 3ª parcela com vencimento em 25/05/2020.
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 4 parcelas de R$ 3.018,97, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 27/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo
inadimplida a 3ª parcela com vencimento em 27/05/2020.
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 10 parcelas de R$ 3.751,16, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 25/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo
inadimplida a 3ª parcela com vencimento em 25/05/2020.
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 4 parcelas de R$ 9.225,70, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 25/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo
inadimplida a 3ª parcela com vencimento em 25/05/2020.
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 9 parcelas de R$ 18.971,12, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 25/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo que a
segunda parcela foi paga o valor de R$ 18.036,12, e descontado saldo de viagem realizada pelo funcionário de R$
935,00, em 27/04/2020. Constou inadimplemento do acordo a partir da 3ª parcela com vencimento em
25/05/2020.
O colaborador moveu ação trabalhista nº 1000849-23.2020.5.02.0082 e apresentou divergência de crédito
solicitando que fosse considerado o processo. Todavia, a referida ação, na data da análise do crédito (02/10/2020)
constava pendente de julgamento, motivo pelo qual, o valor foi habilitado conforme acordo de rescisão do contrato
de trabalho.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

44

Josefa Teixeira Borges

587.987.224-68

Classe I

R$

R$

73.684,03

-

N/A

Alteração

-R$

2.345,50

R$

71.338,53

Classe I

45

Juliana Alves de Souza

311.648.848-75

Classe I

R$

R$

24.161,44

-

N/A

Alteração

R$

1.336,45

R$

25.497,89

Classe I

46

Juliana Rain da Silva

393.585.558-31

Classe I

R$

R$

20.540,61

47

Kelly Magalhaes Rizzo

092.298.287-26

Classe I

R$

R$

19.025,34

48

Larissa Mota Garcia Bibar

039.076.489-27

Classe I

R$

R$

49

Leticia Cardoso Gonzalez

361.146.528-35

Classe I

R$

R$

20.545,24

Sim

Alteração

R$

4,63

R$

20.545,24

Classe I

-

N/A

Alteração

-R$

4.693,24

R$

14.332,09

Classe I

71.159,47

-

N/A

Alteração

R$

1.108,62

R$

72.268,09

Classe I

18.894,54

-

N/A

Alteração

-R$

259,95

R$

18.634,59

Classe I

16.188,60

-

N/A

Alteração

-R$

98,23

R$

16.090,37

Classe I

50

Leticia Esteves Granja Mariano

391.477.128-30

Classe I

R$

R$

51

Lidineia Maria de Jesus Henrique

386.223.508-43

Classe I

R$

R$

5.193,67

-

N/A

Alteração

-R$

171,00

R$

5.022,67

Classe I

52

Ligia Sato Kumamoto

282.254.368-22

Classe I

R$

R$

67.273,07

-

N/A

Alteração

R$

201,81

R$

67.474,88

Classe I

53

Luciana Cabral de Vasconcelos

278.266.168-08

Classe I

R$

R$

18.073,93

-

N/A

Alteração

-R$

12.191,43

R$

5.882,50

Classe I

R$

R$

69.444,50

-

N/A

Alteração

-R$

Classe I

R$

R$

132.214,99

-

N/A

Alteração

Classe I

R$

R$

43.905,52

-

N/A

Alteração

Classe I

R$

R$

8.290,30

-

N/A

036.769.298-88

Classe I

R$

R$

84.771,64

-

044.567.398-27

Classe I

R$

R$

103.581,30

-

117.785.858-41

Classe I

R$

R$

63.553,93

Maria Helena Galasso Pugliesi

113.092.758-07

Classe I

R$

R$

62

Mary Hira Kido

292.397.038-10

Classe I

R$

63

Michelle do Sacramento Monteiro Martins

424.851.308-09

Classe I

64

Monica Cristiane Zanini

146.545.348-22

Classe I

54

Lucimara Barbosa de Andrade

257.048.018-54

55

Lucimara da Silva Santos

252.347.358-50

56

Marcia Cristina Lourenco Barauna

033.547.397-03

57

Marcos Fernando de Proenca

043.304.098-01

58

Maria da Gloria Leal

59

Maria Edite Barbosa

60

Maria Helena Alves Matias

61

Classe I

0,04

R$

69.444,46

Classe I

-R$

2.623,41

R$

129.591,58

Classe I

R$

14.233,69

R$

58.139,21

Classe I

Alteração

R$

27,63

R$

8.317,93

Classe I

N/A

Alteração

-R$

2.975,28

R$

81.796,36

Classe I

N/A

Alteração

-R$

19.261,66

R$

84.319,64

Classe I

-

N/A

Alteração

-R$

17,30

R$

63.536,64

Classe I

138.101,33

-

N/A

Alteração

-R$

5.638,68

R$

132.462,65

Classe I

R$

39.860,00

-

N/A

Alteração

R$

132,86

R$

39.992,86

Classe I

R$

R$

9.137,04

-

N/A

Alteração

-R$

214,71

R$

8.922,34

Classe I

R$

R$

90.815,47

-

N/A

Alteração

R$

151,35

R$

90.966,82

Classe I

Resumo da Análise da AJ
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%. A
colaboradora possuía 2 contratos de consignado ativos. O cálculo de 30% sobre o líquido da rescisão totalizou R$
8.027,98. O contrato como Itaú tinha saldo devedor de R$ 2.951,88 (Itaú) e foi deduzido o valor integral da
quitação do contrato, sobre os 30% da rescisão, enquanto que o residual de R$ 5.076,10 foi alocado para
abatimento do saldo devedor junto ao BV.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Trata-se de divergência de crédito apresentada pela credora, Sra. Juliana Rain da Silva, na qual pleiteou o valor de
R$ 11.551,30 referente a rescisão trabalhista, sem desconto do crédito consignado, além dos valores em aberto de
FGTS, não contestados pela credora. Cabe destacar que, a credora constou listada na Relação de Credores do Art.
52 com crédito de R$ 20.540,61.
Esta Administradora Judicial empenhou análise aos documentos disponibilizados pela credora, que comprovou a
quitação do contrato de consignado, que segundo informou, das 5 parcelas de consignado 2 foram pagas com
desconto em folha e as 3 últimas parcelas foram pagas diretamente ao Banco Itaú. O Termo de Rescisão do
Contrato de Trabalho (TRCT) informou desconto de empréstimo consignado no valor de R$ 993,87, sendo o valo
líquido de rescisão com o referido desconto de R$ 10.557,43. Desta forma, mediante comprovação da quitação do
contrato de consignado, acatamos o pedido da divergência de crédito e habilitamos o valor líquido da rescisão do
contrato de trabalho sem desconto de empréstimo consignado de R$ 11.551,30. Validamos, ainda, o saldo de
FGTS em aberto de R$ 8.939,30, composto pelos meses de março/20, abril/20, maio/20 e multa rescisória de
40%. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data da rescisão do contrato de trabalho (27/05/2020)
até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020).
Diante do exposto, habilitamos o crédito atualizado de R$ 20.545,24, em favor de Juliana Rain da Silva, na Classe
I - Trabalhista, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 11 parcelas de R$ 7.474,79, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 26/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo
inadimplida a 3ª parcela com vencimento em 26/05/2020.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Houve ratificação do acordo trabalhista, homologado pela 66ª Vara do Trabalho de São Paulo, no valor total de R$
83.333,34, a ser pago em 12 parcelas de R$ 6.944,45, com primeiro vencimento em 30/04/2020. A Recuperanda
comprovou pagamento das 2 primeiras parcelas. Na data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020) não
havia parcelas em atraso, sendo que o saldo devedor a vencer era de R$ 69.444,46. Cabe ressaltar que a credora
constou em duplicidade, com o mesmo valor de crédito nas classes I e III. Excluímos o crédito da classe III por se
tratar de crédito trabalhista.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 4 parcelas de R$ 4.145,15, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 25/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo
inadimplida a 3ª parcela com vencimento em 25/05/2020.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 9 parcelas de R$ 5.694,29, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 25/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo
inadimplida a 3ª parcela com vencimento em 25/05/2020.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 11 parcelas de R$ 10.090,61, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 30/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo
inadimplida a 3ª parcela com vencimento em 30/05/2020.
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Classe na RC
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65

Monica Luro Costa Goncalves

273.466.088-10

Classe I

R$

R$

127.201,24

-

N/A

Alteração

-R$

2.318,62

R$

124.882,61

Classe I

66

Monica Peixoto

192.799.758-54

Classe I

R$

R$

30.782,63

-

N/A

Alteração

-R$

454,20

R$

30.328,43

Classe I

67

Nadia Almeida Barros da Silva

353.910.008-31

Classe I

R$

R$

40.442,68

-

N/A

Alteração

-R$

851,17

R$

39.591,51

Classe I

68

Noeli Letieri Portero

805.156.818-49

Classe I

R$

R$

147.667,86

-

N/A

Alteração

-R$

669,70

R$

146.998,16

Classe I

69

Patricia Vita Porto

127.230.338-13

Classe I

R$

R$

25.552,58

-

N/A

Alteração

-R$

874,74

R$

24.677,83

Classe I

70

Paula Aparecida Leopoldino Mendes

063.937.438-75

Classe I

R$

R$

6.817,38

-

N/A

Alteração

R$

22,72

R$

6.840,10

Classe I

71

Percio de Freitas

129.764.578-24

Classe I

R$

R$

33.406,52

-

N/A

Alteração

-R$

7.706,84

R$

25.699,68

Classe I

72

Priscilla Cunha Carvalho

218.325.698-29

Classe I

R$

R$

41.008,68

Sim

Alteração

-R$

678,93

R$

40.329,75

Classe I

73

Regina Celia Yoko Ishiy

132.439.658-02

Classe I

R$

R$

115.211,36

-

N/A

Alteração

R$

345,63

R$

115.556,98

Classe I

74

Renato Braga Sposito

132.836.018-01

Classe I

R$

R$

42.123,75

-

N/A

Alteração

-R$

412,08

R$

41.711,67

Classe I

75

Rita Maria da Conceicao

168.846.568-59

Classe I

R$

R$

7.756,89

-

N/A

Alteração

R$

23,27

R$

7.780,16

Classe I

76

Rosaly Maranhao

803.783.747-53

Classe I

R$

R$

151.897,84

-

N/A

Alteração

-R$

6.094,72

R$

145.803,12

Classe I

77

Rosana Marcia Flor

084.830.938-39

Classe I

R$

R$

14.963,42

-

N/A

Alteração

R$

49,87

R$

15.013,30

Classe I

78

Rosina Zabatta

101.128.168-60

Classe I

R$

R$

86.833,24

-

N/A

Alteração

R$

260,51

R$

87.093,75

Classe I

79

Simone Maria de Los Santos

116.497.568-44

Classe I

R$

R$

31.169,37

-

N/A

Alteração

-R$

361,28

R$

30.808,09

Classe I

80

Sulamita Keisa Tofoli

128.456.349-94

Classe I

R$

R$

2.666,47

-

N/A

Alteração

R$

451,36

R$

3.117,83

Classe I

81

Tamara Cristina da Silva Santos

225.220.138-07

Classe I

R$

R$

23.549,28

-

N/A

Alteração

R$

78,49

R$

23.627,77

Classe I

82

Teresa Aparecida Thoma

815.329.388-53

Classe I

R$

R$

386.210,06

-

N/A

Alteração

-R$

5.398,52

R$

380.811,54

Classe I

83

Thais Toscano Viana Maeda

229.778.078-88

Classe I

R$

R$

41.328,79

-

N/A

Alteração

-R$

4.169,16

R$

37.159,63

Classe I

84

Vania Nascimento de Carvalho

306.281.478-05

Classe I

R$

R$

11.727,79

-

N/A

Alteração

-R$

397,55

R$

11.330,24

Classe I

40.329,75

85

Waldeliz Andre

078.885.918-84

Classe I

R$

R$

23.171,76

-

N/A

Alteração

-R$

484,33

R$

22.687,43

Classe I

86

Wellington Ignacio da Fonseca

251.695.368-28

Classe I

R$

R$

98.946,37

-

N/A

Alteração

-R$

11.388,21

R$

87.558,16

Classe I

87

Zari Santiaga Andrade

402.189.298-20

Classe I

R$

R$

183.820,54

-

N/A

Alteração

-R$

3.451,78

R$

180.368,75

Classe I

Total Classe I: R$

4.585.621,07

R$

4.488.325,55

Créditos nacionais habilitados na Classe III - Relação de Credores Art. 7º § 2º:

Resumo da Análise da AJ
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 4 parcelas de R$ 3.408,69, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 25/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo
inadimplida a 3ª parcela com vencimento em 25/05/2020.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%. O
TRCT indicou desconto de consignado no valor de R$ 7.322,84. Todavia, a credora apresentou divergência
administrativa com resposta do Banco Itaú que procedeu com a cobrança em sua conta corrente. Por esse motivo,
não descontamos o crédito do consignado, visto que a credora já tem quitado o banco via débito em conta.
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 12 parcelas de R$ 11.521,14, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 26/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo que a
segunda parcela, teve desconto parcial para quitação de viagem realizada pelo ex colaborador. Constou
inadimplemento a partir da 3ª parcela, com vencimento em 25/05/2020.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 5 parcelas de R$ 2.585,63, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 26/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo que a
segunda parcela, teve desconto parcial para quitação de viagem realizada pelo ex colaborador. Constou
inadimplemento a partir da 3ª parcela, com vencimento em 26/05/2020.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%. A
credora encaminhou e-mail questionando sobre a composição do crédito, para entender a diferença entre o
habilitado e o valor líquido da rescisão de contrato de trabalho.
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 5 parcelas de R$ 4.987,81, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 25/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo que a
segunda parcela, teve desconto parcial para quitação de viagem realizada pelo ex colaborador. Constou
inadimplemento a partir da 3ª parcela, com vencimento em 25/05/2020.
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 12 parcelas de R$ 8.683,32, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 26/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo que a
segunda parcela, teve desconto parcial para quitação de viagem realizada pelo ex colaborador. Constou
inadimplemento a partir da 3ª parcela, com vencimento em 26/05/2020.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 10 parcelas de R$ 2.943,66, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 25/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas, sendo que a
segunda parcela, teve desconto parcial para quitação de viagem realizada pelo ex colaborador. Constou
inadimplemento a partir da 3ª parcela, com vencimento em 25/05/2020.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi feito parcelamento do valor líquido da rescisão em 5 parcelas de R$ 3.909,26, com o primeiro vencimento a
vista, no ato da assinatura do acordo, em 26/03/2020. Foram comprovados pagamentos de 2 parcelas de R$
3.909,26, além de 1 pagamento no valor de R$ 6.339,85, realizado em 07/04/2020. Realizamos o abatimento dos
valores pagos, não havendo parcelas vencidas na data do pedido de RJ.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.
Foi habilitado o valor líquido da rescisão do contrato de trabalho, meses em aberto de FGTS e Multa de 40%.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
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fls. 2005

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

88

Abaete Canto

047.190.428-72

Classe III

R$

2.535,22

89

Acav Associação Brasileira dos Concessionários Man
Latin America

47.219.928/0001-25

Classe III

R$

482.050,25

90

Acir Maria Areas

Classe III

R$

14.862,15

91

Adagmar Andriolo

Classe III

R$

92

Adelina Maria Martinho Antunes de Carvalho

5313677896

Classe III

93

Adelson Henriques

2911078187

94

Ademir Fazani

5190932834

95

Adilson Almeida Metello de Assis

96

97

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Movimento

N/A

Sem movimento

Não

Alteração

-

N/A

1.414,08

-

R$

15.991,36

Classe III

R$

Classe III

249.488.371-72

Adiramelia da Silva Ribeiro

Adriana Berford Leão Amorim

Valor Movimento

Classe na RC
Art. 7º § 2º
Classe III

9.359,97

491.410,22

Classe III

Alteração

1.917,36

16.779,51

Classe III

N/A

Alteração

15.624,05

17.038,13

Classe III

-

N/A

Alteração

140,50

16.131,86

Classe III

31.110,88

-

N/A

Alteração

428,80

31.539,68

Classe III

R$

27.620,24

-

N/A

Alteração

3.825,12

31.445,36

Classe III

Classe III

R$

17.719,80

-

N/A

Alteração

115,90

17.835,70

Classe III

510.376.292-72

Classe III

R$

24.743,22

-

N/A

Alteração

3.163,93

27.907,15

Classe III

422.337.983-68

Classe III

R$

2.835,84

-

N/A

Alteração

979,42

3.815,26

Classe III

670.939.658-49

295.536,20

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)
2.535,22

3472728787

-

Análise Administradora Judicial
Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Abete Canto e maria Luiza Canto, com data de embarque para
25/09/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto a
Recuperanda no valor de (R$ 5.075,45). O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação
de Credores da Recuperanda.
Trata-se de programa incentivo adquirido por cliente pessoa jurídica, ACAV - Associação Brasileira dos
Concessionários, com data de embarque registarda no sistema da Recuperanda para 04/11/2020. O credor constou
habilitado na Relação de Credores do Art. 52 com crédito no valor de R$ 482.050,25. Foi apresentada divergência
administrativa pelo credor que pleiteou o valor de R$ 295.536,20 como saldo em aberto da Queensberry, uma vez
que parte do valor pago na aquisição do programa já foi quitado junto aos fornecedores.
Esta Administradora Judicial empenhou análise aos documentos e informações constantes da divergência de
crédito, bem como em informação sistêmica e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou recebimento
financeiro pela Queensberry no valor total de R$ 491.410,22. Assim, considerando o pedido formulado pelo
credor, realizamos o abatimento do saldo devedor da Recuperanda no valor total de R$ 195.874,03, resultando em
crédito de R$ 295.536,19.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito para fazer constar o valor de R$ 295.536,19, em favor de
ACAV - Associação Brasileira dos Concessionários, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art.
7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Acir maria Areas e Vera lucia Coelho Areas com data de embarque
para 07/11/2020. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e
repassado o valor líquido de (R$ 7.812,00) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 21.912,48)
via cartão de crédito, parcelado em 04 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Adagmar Andriolo e Solange Elizabeth Ignacio,
cujo valor sistêmico dos pagamentos somaram R$ 25.006,85, divergente do valor que constou habilitado para os
credores na Relação de Credores do Art. 52. Esta Administradora Judicial empreendeu análise ao documento
disponibilizado pelo credor, bem como em informação constante do sistema da Recuperanda e validou o crédito de
R$ 25.006,85 que correspondeu ao valor bruto da cotação do pacote pago pelos clientes. Diante do exposto,
ajustamos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 2.828,16, para fazer constar o valor de R$
25.663,09, segregado igualmente entre os passageiros, Srs. Adagmar Andriolo e Solange Elizabeth Ignacio na
Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 passageiros Adelima Maria Martinho Antunes de Carvalho e Ernesto Antunes
de Carvalho com data de embarque para 22/05/22020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor, via depósito
bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 10.899,64) para a Recuperanda, restante saldo
residual de (R$ 20.802,09) parcelado em 4 vezes no cartão de credito. A relação da recuperanda apresentou
divergência, ajustamos o valor em (R$ 280,99).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas ADELSON HENRIQUES e MARIA AURICELIA PINHEIRO
HENRIQUES, com data de embarque para 09/04/202, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada,
via transferência bancária, direto para a Recuperanda de (R$ 12.932,74). Houve ainda pagamento residual (R$
48.266,82) via cartão de crédito, parcelado em 06 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor
listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da
data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas Ademir Fazani, Maria do Carmo e Fernando Augusto, com data de
embarque para 03/09/2020, não embarcados. Foi feito pagamento via depósito bancário no valor de (R$
19.972,00) e saldo residual (R$ 62.884,80) pago com cartão de credito a vista. A relação de credores da
Recuperanda não apresentou diverências.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas ADILSON ALMEIDA METELLO DE ASSIS e ROSANE HIBARI
AGUNI METELLO, com data de embarque para 04/04/2020, não embarcados. Foi feito pagamento via depósito
bancário da entrada (R$ 40857,60) e saldo residual (R$ 111.293,00) pago com 4 cheques dos quais 2 foram
compensados e os dois últimos cheques, no valor de R$ 20.428,80 não foram compensados conforme descrito na
coluna outros. A relação de credores da Recuperanda não apresentou diverências.
Trata-se de pacote contratado para 7 pessoas Adiramelia da Silva, Aracy Rodrigues, Francisco Canedo, Herlon
Pedro, Herlon Pedro, João Dias e Walquiria com data de embarque para 15/04/2020, não embarcados. Foi feito
pagamento via depósito bancário da entrada (R$ 148.460,51). A relação de credores da Recuperanda não
apresentou diverências.
Trata-se de pacote contratado para 11 pessoas são elas Adriana Belford, Daniela Trajano, Felipe Barbosa, Reis
Isabela, Czarneski, Maria Izabel, Mey Barbosa, Pedro Henrique, Rodrigo de Castro, Rosenir Taranteli, Samuel
Pereira e Thaciana Eurides, com data de embarque para 24/03/2020, não embarcados. Foi feito pagamento via
depósito bancário da entrada (R$ 32.855,55) e saldo residual (R$ 40.000) parcelado em 4 vezes, identificamos
que o pagamento via cartão de credito foi estornado. Identificamos multa por cancelamento no valor de (R$
1.657,31). A relação de credores da Recuperanda não apresentou diverências.
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fls. 2006

Divergências e Habilitações
Adm.
#

98

NOME

Adriana Bonazzola Ribeiro

CPF

381.705.580-34

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

6.700,00

99

Adriana Cristina Fameli Messias

161.339.258-33

Classe III

R$

23.685,24

100

Adriana de Franca Silva

125.599.408-84

Classe III

R$

28.798,36

101

Adriana Ferrer de Arruda

346.100.491-04

Classe III

R$

33.554,35

102

Adriana Flavia Camillo F. Angerami

268.238.358-00

Classe III

R$

12.122,48

103

Adriana Imbassahy Guimaraes Moreira Lagrota

767.201.365-34

Classe III

R$

31.143,72

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

11.238,79

23.685,10

Sim

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

6.239,26

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

12.939,26

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Sim

Alteração

326,35

24.011,59

Classe III

N/A

Alteração

38,25

28.836,61

Classe III

22.888,04

Parcial

Alteração

16.780,22

16.774,14

Classe III

14.815,50

Parcial

Alteração

1.544,10

13.666,58

Classe III

-

35.141,61

Parcial

Alteração

-

4.035,00

35.178,72

Classe III

104

Adriana Reis Gabriel

570.786.881-04

Classe III

R$

2.268,06

-

N/A

Alteração

47,44

2.315,50

Classe III

105

Adriana Vilarinho Dias

277.753.898-00

Classe III

R$

7.976,97

-

N/A

Sem movimento

-

7.976,97

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de divergência de crédito na qual a credora requer que seja habilitado o valor integralmente pago pelo
pacote de viagem de R$ 11.238,79 contratado para, Adriana Bonazzola Ribeiro com data de embarque prevista
para 07/05/2020, anterior a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Cabe destacar que a credora
constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 6.700,00. Esta Administradora Judicial
procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos registros que constam do sistema da
Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 12.682,72. Diante do exposto, acatamos totalmente a divergência
de crédito fazendo constar o valor de R$ 12.950,31, para a passageira, Srs. Adriana Bonazzola Ribeiro , na Classe
III - Quirografários, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Adriana Cristina Fameli Messias e Mauricio
Messias, com data de embarque para 09/04/2020, que não ocorreu. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52 com o valor total de R$ 47.370,47. Foi apresentada divergência de crédito pleiteando crédito
de R4 47.370,20.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos e informações sistêmica da Recuperanda e
apurou o valor total recebido pela Queensberry de R$ 54.22,26, porém houve reembolso parcial no valor de R$
6.850,00, resultando no saldo líquido de R$ 47.370,26. Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização da
data do vencimento do embarque até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020), cujo montante
atualizado correspondeu a R$ 48.023,16.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito e alteramos a Relação de Credores, fazendo constar crédito
atualizado de R$ 48.023,16, segregado entre os passageiros.
Trata-se de pacote contratado para Adriana de Franca Silva com data de embarque para 15/05/2020, que não
ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária para a Recuperada no valor de (R$
9.216,00). Houve ainda pagamento residual via cartão de credito parcelado em 7x no valor de (R$ 19.583,00).
Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data
do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, ADRIANA FERRER DE ARRUDAS e SILVANA FERRER ARRUDA,
com data de embarque para 05/09/2020. Foram feitos dois depositos diretos na conta da queensberry valor de
(R$4.951,32) ,( R$ 7.288,08) e repasse da agência de (R$ 2.428,80) liquido da comissao. Pagamento restante em
cartão de crédito 27/01/2020 em três cartões , cartão da Silvana ( R$ 26227,84), cartão Adriana (R$ 12227,84),
cartão Adriana (R$ 14000,00).O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de
turismo de R$ 8.897,20, do qual habilitamos. Foi validado valor de R$ 76.021,08. A relação de credores da
Recuperanda apresentou divergência, para reduzir o crédito, apresentando o cancelamento de do cartão de credito
e os valores de entrada de cada passageiro 10.660,23. Acatamos parcialmente em função do nosso critério de
validação de crédito é pelo total pago no pacote de viagem, segregado entre os passageiros, desconsiderando o
valor proporcional dos pagantes.
Trata-se de pacote contratado para Adriana Flavia Camilloe Rodrigo Angerami, com data de embarque para
06/09/2020, não embarcado. Foi feito pagamento via depósito bancário da entrada (R$ 6.180,14) e saldo residual
(R$ 14.963,14) parcelado em 4 vezes bem como pagamento no valor de (R$ 3.103,03) parcelado em 4 x no cartão
referente a alterações na reserva. A relação de credores da Recuperanda não apresentou diverências.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 03 passageiros, Srs. Adriana Imbassahy Guimaraes Moreira Lagrota,
Marcelo Jose Santos Lagrota Felix e Maria Luiza Imbassahy Guimaraes Moreira cujo valor sistêmico dos
pagamentos somaram R$ 105.501,59, divergente do valor que constou habilitado para os credores na Relação de
Credores do Art. 52 no valor de R$ 93.431,15. Esta Administradora Judicial empreendeu análise ao documento
disponibilizado pelo credor, bem como em informação constante do sistema da Recuperanda e validou o crédito de
R$ 105.501,59 que correspondeu ao valor bruto da cotação do pacote pago pelos clientes. Diante do exposto,
ajustamos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 93.431,15 para fazer constar o valor de
R$ 106.044,66, segregado igualmente entre os passageiros, Srs. Adriana Imbassahy Guimaraes Moreira Lagrota,
Marcelo Jose Santos Lagrota Felix e Maria Luiza Imbassahy Guimaraes Moreira na Classe III - Quirografário, da
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas Adriana Reis Gabriel, Jocene Reis Gabriel e Maria de Fedrigo, com
data de embarque para 24/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 5.680,00) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento residual (R$ 54.187,20) via cartão de crédito, parcelado em 7 vezes, foi realizado estorno do cartão de
credito em 29/04/2020. Houve ainda duas notas Fiscais de Comisão NF 31319 e 31318 que soman o valor de ( R$
1.222,00). O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda.
Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data
do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Adriana Vilarinho Dias e Mate-os Raduan Dias, com data de
embarque para 12/05/2020 não embarcados. Foi feito pagamento via depósito bancário, no valor de (R$
15.953,94) para a Recuperanda, não identificamos desembolso referente a comissão relação da recuperanda não
apresentou divergência.
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fls. 2007

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

106

Adriane Alvarenga da Rocha Pombo

300.518.351-34

Classe III

R$

32.740,04

107

Adriano de Paiva Afonso

791.251.828-20

Classe III

R$

8.035,89

108

Aida Helena Valente

075.067.245.53

Classe III

R$

25.729,40

109

Ailce Alves Ajeje

968.281.886-91

Classe III

R$

28.711,51

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

37.810,96

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Exclusão

-

N/A

Alteração

1.152,75

9.188,64

Classe III

-

N/A

Alteração

149,55

25.878,95

Classe III

N/A

Alteração

32.740,04

3.414,85

159.993.007-20

Classe III

R$

31.753,75

-

N/A

Exclusão

111

Alberto Aidar

206.186.978-53

Classe III

R$

7.152,85

-

N/A

Alteração

11.570,50

18.723,35

Classe III

112

Alberto Carvalho Lourenço

449.468.058-34

Classe III

R$

27.961,70

-

N/A

Alteração

162,53

28.124,23

Classe III

034.152.368-20

Classe III

R$

10.728,53

-

N/A

Alteração

48,09

-

Classe III

Aildson Muniz Teles

Alberto Rivelli Filho

31.753,75

32.126,36

Classe III

110

113

-

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Parcial

-

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

10.776,62

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiras, Sras. Adriane Alvarenga da Rocha Pombo e Daniela
de Matos Kitsuta, com data de embarque para 18/03/2020. As credoras constaram listadas na Relação de Credores
do Art. 52 com crédito total de R$ 65.480,08, segregado entre as passageiras. Foi apresentada divergência de
crédito pela credora Adriane Alvarenga da Rocha Pombo, pleiteando o valor pago em reais de R$ 37.810,96.
Esta administradora judicial procedeu com análise aos documentos da divergência de crédito, bem como em
informações sistêmica e documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou a emissão de carta de crédito em
moeda estrangeira pela Recuperanda no valor de USD 18.720,00, sendo o valor segregado para cada credora de
USD 9.360,00.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito e alteramos o valor habilitado para moeda
estrangeira, conforme carta de crédito, no valor total de USD 18.720,00, segregado entre as credoras.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Adriano de Paiva Afonso e Maria Alice Deponti Afonso com data de
embarque para 18/09/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 3.288,11) para a Recuperanda, restando saldo residual de
(R$ 12783,68) parcelado em 4 vezes no cartão de credito. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação
de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Aida Helena Valente e José Carlos Valente com data de embarque
para 07/09/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 51.458,88) para a Recuperanda. O crédito foi dividido entre os 2
passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas Alice Alves Ajeje, Walter Ajeje, Patrícia Alves Ajeje e Priscila
Alves Ajeje com data de embarque para 16/07/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via
depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 95.942,62) para a Recuperanda,
restando saldo residual de (R$ 19.948,59) depositado na conta bancaria da recuperanda, identificamos ainda NF
para pagamento de comissão no valor de (R$ 1.047,50) pagas para a recuperanda.. O crédito foi dividido entre os
4 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Os credores Aildson Muniz Telez e Maria de Fatima Abdala Teles, constaram habilitados na Relação de Credores
do Art. 52, pelo valor total de R$ 63.507,00, cujo crédito foi segregado proporcionalmente entre os passageiros.
Em divergência apresentada, os credores disponibilizaram nota de crédito fornecida e assinada pela Recuperanda,
datada de 20/03/2020, informando crédito no valor de USD 16.860,00, a ser utilizado em compra de viagem
futura, através da agência Flytour Via Mundi Viagens e Turismo, com validade até 31/03/2021. Assim, os credores
requerem que seu crédito seja listado em moeda estrangeira, nos termos da nota de crédito. Diante do exposto,
tendo em vista a nota de crédito com valor de confissão de dívida emitida pela Recuperanda, acatamos a
divergência e alteramos o crédito para moeda estrangeira, no valor de USD 16.860,00, segregado entre os credores
pelo valor de USD 8.430,00.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Adalberto Aidar e Maria Cecilia Figueredo com data de embarque
para 14/05/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 14.306,71) para a Recuperanda, restando saldo residual de (R$
55.636,96) parcelado em 4 vezes no catão de credito, valor este estornado conforme documento xxxxxxxx. O
crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou
divergênca.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas Adriano Carvalho Ana Paula Martini de Carvalho e Neide de
Carvalho Avila com data de embarque para 06/09/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada,
via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 31.154,12 ) para a Recuperanda,
restanto saldo residual de (R$ 52.730,00) parcelado em 4 vezes no cartão de credito. O crédito foi dividido entre
os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergênca.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Alberto Rivelli Filho e Regina Celia Rivelli com data de embarque
para 14/05/2020 não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 21.456,00) para a Recuperanda, restante saldo residual de (R$
50.064,00) parcelado em 4 vezes no cartão, valor este estornado no cartão de crédito. O crédito foi dividido entre
os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2008

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

114

Alberto Salazar

192.556.244-15

Classe III

R$

9.742,82

115

Alceu Luiz Rauber

078.928.610-68

Classe III

R$

9.475,82

116

Alcimara Balliana da Mota

574.664.837-04

Classe III

R$

117

Alcina Amelia Felix Morceli

878.447.618-49

Classe III

118

Alcinea Balliana da Mota

379.660.737-34

119

Alcione Ferreira A Filippo

120

Aldrian Ramires

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

16.767,50

Análise Administradora Judicial
Movimento

Parcial

Alteração

-

N/A

Sem movimento

16.045,14

-

N/A

Sem movimento

R$

31.816,96

-

N/A

Alteração

Classe III

R$

16.045,15

-

N/A

Sem movimento

344.664.607-87

Classe III

R$

21.424,26

-

N/A

Alteração

192.829.660-20

Classe III

R$

9.036,77

-

N/A

Alteração

Valor Movimento

3.821,70

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

13.564,52

Classe III

-

9.475,82

Classe III

-

16.045,14

Classe III

47.072,88

Classe III

16.045,15

Classe III

2.929,93

24.354,19

Classe III

1.232,28

10.269,05

Classe III

15.255,92

-

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 6 passageiros (file 2420697.1), Srs. Bruno S. V. Silveira, Maria
Silveira, Alberto Salazar, Raquel R.S. Salazar, Carlos Aurélio de Carvalho Nunes e Andrea Otoch Jereissati de
Carvalho, com data de embarque para 12/03/2021, posterior a data do pedido de RJ. Os clientes constaram
habilitados na Relação de Credores do Art. 52, referente a este pacote pelo valor total de R$ 68.199,75, segregado
igualmente entre os 6 passageiros já mencionados e tambem para Rafaella Carvalho, com R$ 9.742,82 cada. Os 6
clientes apresentaram divergência de crédito pleiteando valor de R$ 16.767,50 para cada passageiro, totalizando
crédito de R$ 100.605,00. Cabe destacar que, embora solicitado, não foram evidenciados todos os pagamentos que
cada credor realizou pela compra do pacote de viagem, não sendo possível identificar e segregar os créditos pelos
pagantes.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos disponibilizados em divergência de crédito,
bem como em informações do sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda e apurou recebimento financeiro
total pela Recuperanda de R$ 98.306,00, sendo 2 pagamentos com cartão de crédito de R$ 22.580,00, 1
pagamento com cartão de crédito de R$ 31.816,00, 2 depósitos de R$ 6.248,00 e 1 depósito de R$ 8.834,00. Em
07/05/2020 houve estorno parcial do pagamento com cartão de crédito de R$ 30.115,16, resultando no saldo
líquido recebido pela Recuperanda de R$ 68.190,84. Adicionalmente, constou registrado no sistema da
Recuperanda retenção de comissão pela agência de turismo no valor total de R$ 13.196,25, que somado ao valor
recebido corresponde ao valor de R$ 81.387,09. Segregamos esse valor entre os 6 passageiros desse pacote de
viagem, sendo o valor habilitado para cada passageiro de R$ 13.564,52. A credora Rafaella Carvalho foi excluída
da Relação de Credores do Art. 7º § 2º, visto que constou evidência de cancelamento e estorno do valor pago,
conforme estorno de cartão já reportado.
Houve, ainda, outra compra (File 2420697.2) pela credora Sra Andrea Otoch Jereissati de Carvalho, cujo valor
habilitado na Relação de Credores do Art. 52 correspondeu a R$ 20.139,10. Esta Administradora Judical validou
recebimento total pela Recuperanda do valor de R$ 20.138,00, além de comissão retida pela agência de turismo no
valor de R$ 2.746,26, totalizando R$ 22.884,26.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito e alteramos os créditos dos Srs. Bruno S. V.
Silveira, Maria Silveira, Alberto Salazar, Raquel R.S. Salazar e Carlos Aurélio de Carvalho Nunes para o valor de
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas AAlceu Luiz Rauber e Elisabete Rauber com data de embarque para
14/05/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência
e repassado o valor líquido de (R$ 18.951,63) para a Recuperanda, restanto saldo residual de (R$ 44.220,47)
parcelado em 4 vezes, verificamso que valor do cartão de credito foi estornado. O crédito foi dividido entre os 2
passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergênca.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Alcimara Ballina e Alcinea Ballina com data de embarque para
10/11/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência
e repassado o valor líquido de (R$ 8.037,89) para a Recuperanda, restanto saldo residual de (R$ 24.056,68 )
parcelado em 4 vezes no acrtão de credito. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A
relação da recuperanda não apresentou divergênca.
Trata-se de pacote contratado por Alcina Amélia Felix Morcelini com data de embarque para 14/05/2020 não
embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via Cheque, direto para a agência e repassado o valor líquido
de (R$36.811,81) para a Recuperanda, identificamos ainda transferência de parte do valor para os passageiros
Marcia Felix Ribeiro e Maria Aparecida Jackson no montante de (R$ 4.793,18) relação da recuperanda não
apresentou divergência.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Alcimara Ballina e Alcinea Ballina com data de embarque para
10/11/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência
e repassado o valor líquido de (R$ 8.037,89) para a Recuperanda, restanto saldo residual de (R$ 24.056,68 )
parcelado em 4 vezes no acrtão de credito. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A
relação da recuperanda não apresentou divergênca.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Alcione Ferreira A Filippo e João José C Filippo com data de
embarque para 09/04/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 27.242,00) para a Recuperanda, restanto saldo residual de
(R$ 15.606,59) parcelado em 4 vezes no acrtão de credito. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação
de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergênca.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Aldrian Ramires e lorena Mariana de Olibeira Rigobello com data de
embarque para 25/08/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$3.696,84) para a Recuperanda, restanto saldo residual de
(R$ 14.376,70) parcelado em 9 vezes no cartão de credito. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação
de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergênca.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2009

Divergências e Habilitações
Adm.
#

121

NOME

Alexandra Martins Correia Fagundes

122

Alexandre Aidar Junior

123

Alexandre Carneiro Wendling

124

Alexandre Jose Aguillar de Souza

125

Alexandre Jose Serafim

126

Alexandre Jose Serafim

127

Alexandre R. Franco

CPF

2035129796

2247859828

003.202.509-20

117.031.578-00

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

54.642,01

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

73.394,03

128.036,04

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

R$

15.319,42

-

N/A

Alteração

2.243,01

17.562,43

Classe III

Classe III

R$

26.098,56

-

N/A

Alteração

8.262,47

34.361,03

Classe III

Classe III

R$

2.017,00

-

N/A

Alteração

0,05

Classe III

R$

70.837,96

-

N/A

Alteração

096.305.547-04

Classe III

R$

2.793,96

-

N/A

Exclusão

-

2.793,96

130.834.656-53

Classe III

R$

21.979,82

-

N/A

Alteração

-

4.016,15

9630554704

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

14.097,17

2.017,05

84.935,13

-

17.963,67

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de compras de 3 pacotes de viagem com diversos pagamentos via depósito e cartão. As vendas
2451141.1 e 2443170.1 foram para 2 passageiros, ANTONIO DA SILVA FAGUNDES FILHO e ALEXANDRA
MARTINS CORREIA FAGUNDES, com pagamentos via depósito e cartão de crédito, que totalizaram R$
38.142,84 e R$ 98.442,04, respectivamente. Validamos os pagamentos e aplicamos atualização monetária das
datas dos vencimentos das viagens (17/02/2020 e 21/12/2019, respectivamente) até a data do pedido de
Recuperação Judicial (04/06/2020), cujos saldos atualizados corresponderam a R$ 39.464,30 e R$ 105.218.60,
respectivamente.
A venda 2464623.2 ocorreu para 7 pessoas da mesma família, sendo que o valor total pago foi de R$ 382.494,00.
Aplicamos cálculo de atualização da data de embarque vencida (29/03/2020) até a data do pedido de RJ, chegando
ao total atualizado de R$ 389.862,12. Em nenhuma das vendas foi identificado saldo de devolução ou estorno, bem
como, não houve desconto a título de comissão para a agência, porém, o sistema registrou valores que foram pagos
pelos clientes diretamente à cia aérea, e não foram listados nos créditos sujeitos à Recuperação Judicial. Ao final
da análise, os créditos foram divididos por cada venda aos respectivos passageiros. A diferença entre os valores
habilitados pela Recuperanda em sua Relação de Credores e os valores analisados por esta AJ corresponde aos
créditos das vendas 2451141.1 e 2443170.1 que não haviam sido habilitados, bem como, por valores de
atualização, não calculados pela Recuperanda em sua Relação de Credores.
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas, Cistina Maria Gracia, Denise Posada Salton Daniel, Emilio Daniel,
Geraldo Alberto Bonato e Sandra Lea de Souza Bonatto com data de embarque para 01/07/2020, não embarcados.
Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de
(R$ 21.071,80) para a Recuperanda, restanto saldo residual de (R$ 72.967,16) parcelado em 9 vezes no Cartão de
credito. O crédito foi dividido entre os 6 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não
apresentou divergênca.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ALEXANDRE CARNEIRO WENDLING e LUCIA SIVOLELLA
WENDLING, com data de embarque para 05/09/2020, que não ocorreu. Em 13/10/19, foi feito pagamento do
valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 24326,28 para a Recuperanda. O valor de comissão
paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 6.470,68. Ainda, foi realizado o pagamento via depósito no dia
16/10/19 via depósito no valor de R$ 3.671,84. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de
R$ 34.253,25 que foi pago via cartão no dia 16/03/2020. Adicionalmente, não aplicamos cálculo de atualização do
crédito, da data do vencimento do embarque (05/09/2020) pois a data é posterior ao pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote aéreo para 4 pessoas, ALEXANDRE JOSE AGUILLAR DE SOUZA, ANA PAULA
TAMBARA PORTO DA ROCHA, CLAUDIO DA ROCHA FILHO e GABRIELA GUILLAR DE SOUZA , com
data de embarque para 11/07/2020, que não aconteceu. Foi feito pagamento do valor do sinal, em dois cheques
correspondente à comissão da Queenberry que realizou venda via Loja (interna), no valor de R$ 8068,20. O
pagamento do valor residual (R$ 49.494,00) foi realizado diretamente para fornecedor. O valor do crédito
considerado em nossa análise foi o correspondente à comissão da Recuperanda. Foi validado o pagamento do
cliente. Constam 4 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Alexandre Jose Serafim e Marlene Strauch Serafim com data de
embarque para 25/08/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 8.652,55) para a Recuperanda, restanto saldo residual de
(R$ 7.142,04) parcelado em 4 vezes no cartão de credito. bem como houve pagamento via Cheque parcelado em 8
vezes. no valro de (RS 104.464,51). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A
relação da recuperanda não apresentou divergênca.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas,Alexandre e Fernanda Fischetti Ayoub, com data de embarque para
15/05/2020, não embarcado. Em 23/12/19 foi feito único deposito (R$ 5.589,18) liquido de comissao, o valor
residual foi pago em cartão de crédito 20/12/20 , cartão Alexandre Jose Sefarim ( R$ 21.735,60), o qual foi
estarnado em seu valor integral 23/04/20. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela
agência de turismo de R$ 3.725,28, do qual habilitamos.Foi validado o pagamento do cliente totalizando (R$
9.314,46) . Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. A relação de
credores da Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da
conversão da moeda.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Alexandre R. Franco e Junia Aparecida Crepaldi com data de
embarque para 18/09/2020, não embarcados . Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 10.059,78) para a Recuperanda, restanto saldo residual de
(R$ 35.858,16) parcelado em7 vezes no cheque, houve resgate por parte do credor de 3 cheques, todavia
comprovamos o recebimento de cheques totalizando o valor de (20.490,24). O crédito foi dividido entre os 2
passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergênca.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2010

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alexandre Wendling

003.202.509-20

Classe III

R$

5.027,13

-

N/A

Exclusão

129

Alfio Ferrari Filho

756.047.448-91

Classe III

R$

28.292,85

-

N/A

Alteração

3.745,90

32.038,75

Classe III

130

Alfredo Goncalves Nunes

258.502.107-68

Classe III

R$

16.953,87

-

N/A

Alteração

542,03

17.495,90

Classe III

131

Algar Multimídia S/A

04.622.116/0011-95

Classe III

R$

2.212,44

-

N/A

Alteração

1.338,46

873,98

Classe III

132

Alice Maria Ura Kim

269.761.868-67

Classe III

R$

7.431,66

-

N/A

Alteração

1.031,33

8.462,99

Classe III

133

Alice Martins da Silva Alves

432.894.018-04

Classe III

R$

21.208,29

-

N/A

Alteração

3.480,16

24.688,45

Classe III

134

Alice Matias Abreu

787.815.667-00

Classe III

R$

26.141,38

-

N/A

Alteração

4.888,39

31.029,77

Classe III

Aline Baptista Reis

136

Aline Rodrigues Moreira

137

Aloisio Alves

382.225.518-17

3291438914

631.094.506-82

Classe III

R$

54.642,01

-

N/A

Alteração

Classe III

R$

3.407,67

-

N/A

Sem movimento

Classe III

R$

20.772,64

Sim

Alteração

23.414,44

-

5.027,13

1.052,58

-

2.741,82

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

128

135

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe III

55.694,59

Classe III

3.407,67

Classe III

23.514,46

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ALEXANDRE CARNEIRO WENDLING e LUCIA SIVOLELLA
WENDLING, com data de embarque para 05/09/2020, que não ocorreu. Em 13/10/19, foi feito pagamento do
valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 24326,28 para a Recuperanda. O valor de comissão
paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 6.470,68. Ainda, foi realizado o pagamento via depósito no dia
16/10/19 via depósito no valor de R$ 3.671,84. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de
R$ 34.253,25 que foi pago via cartão no dia 16/03/2020. Adicionalmente, não aplicamos cálculo de atualização do
crédito, da data do vencimento do embarque (05/09/2020) pois a data é posterior ao pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Alfio Ferrari e Regina Ferrari com data de embarque para
07/06/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência
e repassado o valor líquido de (R$ 12.898,09) para a Recuperanda, restanto saldo residual de (R$ 46.688,90)
parcelado em 06 vezes no cartão de crédito. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores.
A relação da recuperanda não apresentou divergênca.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Alfredo Nunes e Sueli nunes com data de embarque para
18/09/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a
Recuperanda (R$ 10.899,01) restanto saldo residual de (R$ 23.008,60) parcelado em 5 vezes no cartão de
credito. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não
apresentou divergênca.
Validamos o documento físico e ajustamos o valor do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas Alice Maria Kim, Marcos Seil KIm e Sofia Ura Kim com data de
embarque para 23/07/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a Recuperanda valor líquido de (R$ 22.296,14). O crédito foi dividido entre os 03 passageiros na
Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergênca.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Alice Martins da Silva Alves e Gustavo Henrique Alves com data de
embarque para 19/03/2021, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 6741,71) para a Recuperanda, restanto saldo residual de
(R$ 35.677,92) parcelado em 4 vezes no Cartão de credito. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na
Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, ALICE MATIAS ABREU e SEBASTIAO DA CRUZ ABREU , com
data de embarque para 07/09/2020. Foram feitos dois depositos 29/11/19 valor de (R$ 3092,65) e outro 21/02/20
valor de (R$ 20.569,33) direto na conta da recuperanda. Pagamento restante em cartão de crédito 21/02/2020,
cartão de Sebastião ( R$ 38397,55). A recuperanda descontou do credor o pagamento de três notas fiscais de
comissão da RHOWANY VIAGENS E TURISMO LTD, 09/03/20 pago ( R$ 6967,99) e as outras duas em
11/03/20 pago (R$ 2483,21) e (R$ 341,96). O pagamento do valor residual (R$ 50.558,41) foi realizado
diretamente para fornecedor. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de
turismo de R$ 9.793,16, do qual habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente. Constam 2 passageiros, motivo
pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. A relação de credores da Recuperanda apresentou pequena
divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da conversão da moeda.
Trata-se de compras de 3 pacotes de viagem com diversos pagamentos via depósito e cartão. As vendas
2451141.1 e 2443170.1 foram para 2 passageiros, ANTONIO DA SILVA FAGUNDES FILHO e ALEXANDRA
MARTINS CORREIA FAGUNDES, com pagamentos via depósito e cartão de crédito, que totalizaram R$
38.142,84 e R$ 98.442,04, respectivamente. Validamos os pagamentos e aplicamos atualização monetária das
datas dos vencimentos das viagens (17/02/2020 e 21/12/2019, respectivamente) até a data do pedido de
Recuperação Judicial (04/06/2020), cujos saldos atualizados corresponderam a R$ 39.464,30 e R$ 105.218.60,
respectivamente.
A venda 2464623.2 ocorreu para 7 pessoas da mesma família, sendo que o valor total pago foi de R$ 382.494,00.
Aplicamos cálculo de atualização da data de embarque vencida (29/03/2020) até a data do pedido de RJ, chegando
ao total atualizado de R$ 389.862,12. Em nenhuma das vendas foi identificado saldo de devolução ou estorno, bem
como, não houve desconto a título de comissão para a agência, porém, o sistema registrou valores que foram pagos
pelos clientes diretamente à cia aérea, e não foram listados nos créditos sujeitos à Recuperação Judicial. Ao final
da análise, os créditos foram divididos por cada venda aos respectivos passageiros. A diferença entre os valores
habilitados pela Recuperanda em sua Relação de Credores e os valores analisados por esta AJ corresponde aos
créditos das vendas 2451141.1 e 2443170.1 que não haviam sido habilitados, bem como, por valores de
atualização, não calculados pela Recuperanda em sua Relação de Credores.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Aline Rodrigues Moreira e Antonio Carlos Coral com data de
embarque para 17/09/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via Cartão de Credito,
direto para para a Recuperanda de (R$6.815,34 parcelado em 4x. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na
Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergênca.
Trata-se de pacote contratado para Aloiso Alves com data de embarque para 13/05/2020, não embarcados. Foi
feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de
(R$ 5362,14) para a Recuperanda, restante saldo residual de (R$ 15410,50) parcelado em 4 vezes no cartão de
credito. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não
apresentou divergência.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2011

Divergências e Habilitações
Adm.
#

138

139

140

NOME

Aloysio Rocha

Alvacir de Matos Campos

Alvaro da Silva Junior

141

Alvaro da Silva Junior

142

Alvaro Jorge Reis

CPF

014.121.756-15

326.025.456-00

481.397.268-34

481.397.268-34

9297537200

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Não constou

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

R$

7.259,48

-

1.089,00

Classe III

R$

11.460,74

Classe III

R$

32.620,60

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

-

17.353,65

-

N/A

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

3.763,63

Inclusão

Exclusão

28.881,79

-

1.089,00

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

11.023,11

28.881,79

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Parcial

Alteração

3.050,96

14.511,70

Classe III

N/A

Alteração

0,10

32.620,70

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, ALOYSIO ROCHA e ANGELA MARIA BOTELHO DA ROCHA ,
com data de embarque para 14/05/2020, não embarcado. Foi feito um deposito 20/12/19 valor de (R$ 14518,97)
liquido de comissao. Pagamento restante em cartão de crédito 20/12/2019, cartão de Aloysio ( R$ 43329,54). Em
23/04/20 o titular do cartão estornou o valor do cartão. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão
descontado pela agência de turismo de R$ 7.428,87, do qual habilitamos. A relação de credores da Recuperanda
apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da conversão da moeda.
Trata-se de crédito referente a aquisição de pacote de viagens (Files 2447307.1 e 2447307.2) para 4 passageiros,
Srs.Fernando Antonio Pessoa Araujo, Francisco Dimas de Freitas Ribeiro, Alvacir de Matos Campos e Selma
Regiane Gonçalves Campos, com data de embarque prevista para 22/02/2021, após o pedido de RJ. Cabe destacar
que os credores Fernando Antonio Pessoa Araujo e Francisco Dimas de Freitas Ribeiro constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 108.500,33, segregado igualmente entre os passageiros.
Os Srs. Alvacir de Matos Campos e Selma Regiane Gonçalves Campos, não constaram habilitados na Relação de
Credores do Art. 52.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos disponibilizados pela Recuperanda e consulta
sistêmica e constatou que o pacote de viagens tinha como passageiro os 4 nomes supramencionados, motivo pelo
qual incluímos na Relação de Credores do Art. 7º § 2º os Srs. Alvacir de Matos Campos e Selma Regiane
Gonçalves. A análise da AJ apurou valor total recebido de R$ 108.500,51, via transferência eletrônica e cartões de
crédito, além do valor retido de comissão pela agência de turismo de R$ 7.026,63, totalizando crédito de R$
115.527,14. Procedemos com o ajuste na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Álvaro da Silva Junior, Andrea Gomes
de Macedo Vieira, Guilherme Gomes de Macedo Vieira, Paula Mendes Martins, Gomes da Silva, Renata Bordini
de Vecchi, Renata Gomes Hirsch, Renato de Macedo Vieira, Ricardo Hirsch, Renato Hirsch, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch, Silvana Maria Gomes da Silva, Vinicius Gomes da Silva, Enrico Hirsch, Felipe Hirsch e
Francesco Gomes Hirsch, com data de embarque prevista para 18/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 134.458,35, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 156.039,89.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 156.039,89,
segregado entre os passageiros, Álvaro da Silva Junior R$ 14.185,44, Andrea Gomes de Macedo Vieira R$
14.185,44, Guilherme Gomes de Macedo Vieira R$ 14.185,44, Paula Mendes Martins R$ 14.185,44, Gomes da
Silva 14.185,44, Renata Bordini de Vecchi 14.185,44, Renata Gomes Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch 14.185,44, Renato Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo Vieira 14.185,44, Ricardo Hirsch,
Silvana Maria Gomes da Silva 14.185,44, Vinicius Gomes da Silva 14.185,44, Enrico Hirsch 14.185,44, Felipe
Hirsch 14.185,44 e Francesco Gomes Hirsch 14.185,44, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Álvaro da Silva Junior, Andrea Gomes
de Macedo Vieira, Guilherme Gomes de Macedo Vieira, Paula Mendes Martins, Gomes da Silva, Renata Bordini
de Vecchi, Renata Gomes Hirsch, Renato de Macedo Vieira, Ricardo Hirsch, Renato Hirsch, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch, Silvana Maria Gomes da Silva, Vinicius Gomes da Silva, Enrico Hirsch, Felipe Hirsch e
Francesco Gomes Hirsch, com data de embarque prevista para 18/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 134.458,35, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 156.039,89.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 156.039,89,
segregado entre os passageiros, Álvaro da Silva Junior R$ 14.185,44, Andrea Gomes de Macedo Vieira R$
14.185,44, Guilherme Gomes de Macedo Vieira R$ 14.185,44, Paula Mendes Martins R$ 14.185,44, Gomes da
Silva 14.185,44, Renata Bordini de Vecchi 14.185,44, Renata Gomes Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch 14.185,44, Renato Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo Vieira 14.185,44, Ricardo Hirsch,
Silvana Maria Gomes da Silva 14.185,44, Vinicius Gomes da Silva 14.185,44, Enrico Hirsch 14.185,44, Felipe
Hirsch 14.185,44 e Francesco Gomes Hirsch 14.185,44, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas CARMEM LUCIA MOTA CASTANHO e ALVARO JORGE REIS,
com data de embarque para 16/07/2020, data posterior a do pedido de RJ. Em 17/12/2019, foi feito pagamento do
valor a vista, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de R$ 65.241,00 para a
Recuperanda. Não houve repasse de comissão, visto que a venda ocorreu pela loja interna da Queenberry.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2012

Divergências e Habilitações
Adm.
#

143

144

145

146

NOME

Alvaro Silva Junior

Amara Clementina Urbanavicius

Amelio Ferreira Maia

Amilton Resende Sticca

CPF

066-331-268-08

077.474.298-43

024.456.116-87

000.051.148-02

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

R$

R$

690,24

15.392,26

3.081,60

16.754,29

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

18.658,38

-

-

N/A

Parcial

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Sem movimento

Alteração

Alteração

Alteração

Valor Movimento

-

5.390,92

1.669,31

3.306,38

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

690,24

20.783,18

4.750,91

20.060,67

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

147

Amir Delfino Ferreira Leite

551.585.607-49

Classe III

R$

15.145,34

-

N/A

Alteração

2.816,30

17.961,64

Classe III

148

Ana Amelia Montenegro Lourenção

402.172.648-91

Classe III

R$

24.703,89

-

N/A

Alteração

3.098,30

27.802,19

Classe III

149

Ana Beatriz Aranha

030.115.281-01

Classe III

R$

51.270,91

-

N/A

Alteração

11.539,75

62.810,66

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Álvaro da Silva Junior, Andrea Gomes
de Macedo Vieira, Guilherme Gomes de Macedo Vieira, Paula Mendes Martins, Gomes da Silva, Renata Bordini
de Vecchi, Renata Gomes Hirsch, Renato de Macedo Vieira, Ricardo Hirsch, Renato Hirsch, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch, Silvana Maria Gomes da Silva, Vinicius Gomes da Silva, Enrico Hirsch, Felipe Hirsch e
Francesco Gomes Hirsch, com data de embarque prevista para 18/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 134.458,35, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 156.039,89.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 156.039,89,
segregado entre os passageiros, Álvaro da Silva Junior R$ 14.185,44, Andrea Gomes de Macedo Vieira R$
14.185,44, Guilherme Gomes de Macedo Vieira R$ 14.185,44, Paula Mendes Martins R$ 14.185,44, Gomes da
Silva 14.185,44, Renata Bordini de Vecchi 14.185,44, Renata Gomes Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch 14.185,44, Renato Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo Vieira 14.185,44, Ricardo Hirsch,
Silvana Maria Gomes da Silva 14.185,44, Vinicius Gomes da Silva 14.185,44, Enrico Hirsch 14.185,44, Felipe
Hirsch 14.185,44 e Francesco Gomes Hirsch 14.185,44, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Amara Clementina Urbanavicius e Paulo
Urbanavicius, cujo valor sistêmico dos pagamentos somaram R$ 41.798,76, divergente do valor que constou
habilitado para os credores na Relação de Credores do Art. 52.
Esta Administradora Judicial empreendeu análise ao documento disponibilizado pelo credor, bem como em
informação constante do sistema da Recuperanda e validou o crédito de R$ 41.798,76, que correspondeu ao valor
bruto da cotação do pacote pago pelos clientes.
Diante do exposto, ajustamos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 30.784,53, para fazer
constar o valor deR$ 41.798,76, segregado igualmente entre os passageiros, Srs. Amara Clementina Urbanavicius
e Paulo Urbanavicius, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas Amelio Ferreira Maia, Maria Emilia Oliveira Maia, Itamar
Cessarini, Maria Eliane Oliveira Cesarini, Nadja Ribeiro Laender e Renato Cruz Laender a com data de embarque
para 05/04/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 18.786,27) para a Recuperanda, restante saldo residual de (R$
52.406,12) parcelado em 4 vezes no cartão de credito, houve ainda estorno total do Cartão de Credito. O crédito
foi dividido entre os 06 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de pacote contratado para 2 Amilton Resende Sticca e Rosangela maroa Melles Sticca pessoas com data
de embarque para 10/05/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 2.984,00) para a Recuperanda, restante saldo residual de
(R$ 35.113,32) parcelado em 05 vezes no cartão de credito. Ouve estorno do cartão de credito no valor de (R$
14.045,48) restando saldo residual no valor de (R$ 21.067,84). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na
Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Amir Delefino Ferreira Leite e Janaina Golçalves com data de
embarque para 09/04/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 30.291,00) para a Recuperanda. O crédito foi dividido
entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência. Todavia, foi
acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido
de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ARTUR LOURENÇÃO JUNIOR e ANA AMELIA
MONTENEGRO LOURENÇÃO, com data de embarque para 09/05/2020, que não ocorreu. Foram realizados
pagamentos diretamente para a agência de turismo que procedeu com repasses líquidos de comissão, nos dias
04/12/2019 e 10/01/2020, de R$ 2.746,80 e R$ 46.660,98, respectivamente. No sistema da Recuperanda constou
valor de comissão pago de R$ 5.856,99, do qual habilitamos. A diferença entre o valor habilitado na RC do Art. 52
e o apurado é basicamente referente a comissão e atualização do crédito para a data do pedido de RJ.
Trata-se de pacote contratado para 5 pessoas, Ana Beatriz Aranha, Fabricio Aranha, Marcus Vinicius Hecksher
Teixeira Campos, Maria Fernanda Aranha, Valentina Da Rosa Aranha, com data de embarque para 12/07/2020.
Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor de (R$ 85.855,59) para a Recuperanda
(R$ 3.288,11) , restante saldo residual de (R$ 12.783,68) parcelado em 4 vezes no cartão de credito. O crédito foi
dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data
do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2013

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

150

Ana Carmen dos Santos Moreira

516.357.200-87

Classe III

R$

36.372,14

151

Ana Carolina de Oliveira Latalisa Alves

065.099.706-94

Classe III

R$

18.542,83

152

Ana Clara Ludvig da Cunha

046.584.531-26

Classe III

R$

18.791,65

153

Ana Cláudia Garcia Mira

195.472.648-18

Classe III

R$

154

Ana Cristina de Andrade

033.980.836-50

Classe III

155

Ana Cristina Pardini

983.143.518-49

Classe III

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

N/A

Alteração

4.676,04

41.048,18

Classe III

Parcial

Alteração

267,83

18.810,66

Classe III

-

N/A

Alteração

4.144,14

22.935,79

Classe III

35.687,28

-

N/A

Alteração

5.274,77

40.962,05

Classe III

R$

35.963,11

-

N/A

Alteração

8.433,00

44.396,11

Classe III

R$

24.178,77

-

N/A

Alteração

4.804,22

28.982,99

Classe III

18.658,38

156

Ana Cristina Reveilleau Velho

395.743.770-91

Classe III

R$

19.672,31

-

N/A

Alteração

157

Ana Cristina Reveilleau Velho

395.743.770-91

Classe III

R$

5.851,48

-

N/A

Exclusão

158

Ana Elisa Novis

273.067.805-06

Classe III

R$

445,34

-

N/A

Sem movimento

159

Ana Eliza Rosso Deleuse

133.907.868-64

Classe III

R$

24.116,30

-

N/A

Alteração

9.871,79

-

5.851,48

-

3.186,71

29.544,10

Classe III

-

Classe III

445,34

Classe III

27.303,01

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana Carmen dos Santos Moreira e Edesio Antonio Fuga com data de
embarque para 002/09/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária
para a Recuperanda no valor de (R$ 10.645,61). Identificamos pagamento direto ao fornecedor no valor de (R$
62.362,35) e houve ainda reembolso de pagamento a maior no valor de (R$ 54.187,20). Todavia, foi acrescentado
cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de
Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana carolina de Oliveira Latalisa Alves e Levy Alves Ferreira
Nogueira da Silva, com data de embarque para 07/04/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da
entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 12.429,12) para a
Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 23.919,28) via cartão de crédito a vista. O valor validado por
esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo
de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação
Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana Clara Ludving da Cunha, Roman Guilherme Giuliangeli e Suedis
de Lourdes Pelizaro Giuliangeli, com data de embarque para que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da
entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 12.798,24) para a
Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 38.973,04) via cartão de Cheque, parcelado em 9 vezes. O
valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi
acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido
de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, ANA CLÁUDIA GARCIA MIRA e LUCINEIA DALANEZI GARCIA
MIRA, com data de embarque para 13/09/20, não embarcado. Foi feito um pagamento unico deposito 03/12/2019
no valor de ( R$ 72.188,06). Foi descontado do credor 13/05/20 no valor ( R$ 771,37) PAX Mira como
COMISSÃO PAGA A PARTE. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência
de turismo de R$ 10.507,40, do qual habilitamos.Foi validado o pagamento do cliente montante de ( R$ 81.924,09
). Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. A relação de credores da
Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da conversão da
moeda.
Trata-se de pacote contratado para Ana Cristina De Andrade, com data de embarque para 15/05/2020 que não
ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o
valor líquido de (R$ 35.963,11) O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (15/05/2020).
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, ANA CRISTINA PARDINI e RICARDO ANTONIO DE ARRUADA
VEIGA, com data de embarque para 27/09/2020. Foi feito um deposito 06/02/20 valor de (R$ 51.445,48) A
recuperanda descontou do credor o pagamento de uma nota fiscal de comissão da Due Turismo LTDA. O
pagamento do valor residual (R$ 56.628,00) foi realizado diretamente para fornecedor. O sistema da Recuperanda
registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 9.607,24, do qual habilitamos. Foi validado
o pagamento do cliente montante de ( 57.965,98). Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido
igualmente entre eles. A relação de credores da Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa análise,
decorrente de arredondamento da conversão da moeda.ido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana ristina Reveilleau Velho e Flavio jose Petersen Velho, com data
de embarque para 15/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 10.45,98) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento residual (R$ 40.601,52) via cartão de crédito, parcelado em 5 vezes. O valor validado por esta AJ
corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de
atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial
(04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana ristina Reveilleau Velho e Flavio jose Petersen Velho, com data
de embarque para 15/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 10.45,98) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento residual (R$ 40.601,52) via cartão de crédito, parcelado em 5 vezes. O valor validado por esta AJ
corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de
atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial
(04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana Elisa Novis e luiz Fernando Queiroz, com data de embarque
para 11/05/2020, que não ocorreu. Valor se refere a comisão de NF 31328 no valor de 890.68 pago a vista via
cartão de credito.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana Eliza Rosso Deleuse e Moacyr Deleuse Junior, com data de
embarque para 24/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 12.502,39) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento
residual (R$ 35.730,20) via cartão de crédito, parcelado em 6 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com
o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do
montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (12/05/2020).
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fls. 2014

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

160

Ana Eugenia de Azevedo Gleria

161

Ana Flavia Maximo Benevides

162

Ana Lucia Lima Cabral

163

164

Ana Lucia Zambon Firmino

Ana Maria Alves Pinheiro

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Classe III

R$

25.489,03

-

N/A

Alteração

-

3.074,50

036.181.556-54

Classe III

R$

90.000,00

-

N/A

Exclusão

-

90.000,00

633.956.576-04

Classe III

R$

11.908,20

-

N/A

Alteração

2004643889

248.844.958-02

436.331.536-91

Classe III

Classe III

R$

R$

9.842,59

6.398,03

-

-

N/A

N/A

Alteração

R$

32.125,57

-

N/A

Exclusão

971.705.858-04

Classe III

R$

58.887,53

-

N/A

Sem movimento

Ana Maria de Carvalho Kalinauskas

038.336.028-56

Classe III

R$

28.517,44

Parcial

Alteração

Ana Maria Felicetti R. C. Lamego

197.341.746-49

Classe III

R$

9.036,72

N/A

Alteração

Ana Maria Antloga do Nascimento

166

Ana Maria de Campos Rolim

167

168

3743676982

40.468,20

-

40,59

-

Alteração

Classe III

165

Valor Movimento

684,68

3.453,28

-

32.125,57

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

22.414,53

-

11.948,79

9.157,91

9.851,31

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

58.887,53

Classe III

4.326,36

32.843,80

Classe III

1.395,06

10.431,78

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas ANA EUGENIA DE AZEVEDO GLERIA e BENEDITO GLERIA
FILHO, com data de embarque para 08/06/2020, posterior a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo embarque
não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o
valor líquido de R$ 5.683,57, em 12/12/2020, para a Recuperanda. O valor de comissão registrado em sistema é
de R$ 6.792,28. Houve ainda pagamento residual (R$ 45.294,48) com 7 cheques dos quais 5 foram compensados
e os 2 últimos cheques, no valor total de R$ 12.941,28, foram devolvidos pelo motivo 21 (sustado). Procedemos
com o ajuste.
Trata-se de credora trabalhista com acordo em ação judicial, que constou em duplicidade com o mesmo crédito na
classe I e na classe III. Excluímos o valor da classe III e validamos o valor da classe I.
Trata-se de pacote contratado para Ana Lucia Lima Cabral, com data de embarque para 30/04/2020, que não
ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o
valor líquido de (R$ 3.572,46) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 8.355,74) via cartão de
crédito, parcelado em 2 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas CARMEN LUCIA ZAMBON FIRMINO, ANA LUCIA ZAMBON
FIRMINO e MARIA EULINA FERRAZ, com data de embarque para 09/04/2020, que não ocorreu. Em
24/09/2019 foram feitos 3 pagamentos a vista no valor total de R$ 27.100,20, correspondente a entrada, paga
diretamente para a Recuperanda, visto que não houve dedução de comissão por se tratar de venda interna (loja).
Ocorreram, ainda, 3 pagamentos via cartão de crédito do valor residual no total de R$ 63.231,00, pagos em 7
parcelas. Em 03/03/2020, houve mais um pagamento a vista, via transferência bancária, no valor de R$ 2.428,40.
Em 07/04/2020, ocorreram os estornos dos valores totais dos 3 pagamentos realizados com cartão de crédito,
validados por esta AJ. O valor final do crédito analisado por esta AJ apresentou pequena divergência do valor
listado pela Recuperanda, todavia, realizamos cálculo de atualização dos créditos, da data do embarque vencido
(09/04/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana maria Alves Pinheiro e José Roberto Vieira Pinheiro, com data
de embarque para 08/05/2020 que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 12.789,63) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento residual (R$ 38.819,16) via cartão de crédito, parcelado em 2 vezes, o valor pago via cartão de crédito
foi estornado para a Credora. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores
da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do
embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Ana Maria Antloga do Nascimento e Jose Pereira
do Nascimento, com embarque previsto para 24/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos
totalizou R$ 64.251,36, além de comissão paga a agência de R$ 8.583,84. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 64.251,14, na classe III - quirografários, correspondente ao valor
financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 16.816,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 16.816,00
(em moeda estrangeira), em favor de Ana Maria Antloga do Nascimento e Jose Pereira do Nascimento, na Classe
III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para, Ana Maria de Campos Rolim com data de embarque para 02/09/2020, que não
ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via cartão de credito parcelado em 5 vezes no valor de (R$
58.887,53). Houve ainda pagamento residual (R$ 18.762,08) direto ao fornecedor. O valor validado por esta AJ
corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de
atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial
(04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana Maria de Carvalho Kalinauskas e Maria Aurea Carvalho de
Paula Garcia, com data de embarque para 07/04/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada,
via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 39.738,00) para a
Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 17.296,00) via cartão de crédito, parcelado em 04 vezes. O
valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi
acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido
de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Ana Maria Felicetti R. C. Lamego e Paulo Emílio
Catão Lamego, com embarque previsto para 19/05/2020. Os credores constaram listados na Relação de Credores
do Art. 52 com valor de R$ 18.073,44.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
apurou recebimento total de R$ 18.340,32, além de comissão paga a agência de turismo no valor de R$ 2.464,56,
totalizando R$ 20.804,88. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data do vencimento do embarque
até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo crédito atualizado correspondeu a R$ 20.863,55. Procedemos com o
ajuste.
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fls. 2015

Divergências e Habilitações
Adm.
#

169

170

NOME

Ana Maria Ferreira de Medeiros

Ana Maria Henrique

CPF

5845076749

292.279.138-66

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

8.344,78

1.244,27

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Alteração

171

Ana Maria Lordello Santolin

1693210703

Classe III

R$

34.313,57

-

N/A

Sem movimento

172

Ana Maria Mitre Lana de Carvalho Goncalves

7190356860

Classe III

R$

55.317,16

-

N/A

Alteração

Valor Movimento

2.829,28

8,88

-

8.094,57

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

11.174,06

1.253,15

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

34.313,57

Classe III

63.411,73

Classe III

173

Ana Maria Neves Wady Debes

641.317.509-53

Classe III

R$

7.815,58

-

N/A

Alteração

4.412,52

12.228,10

Classe III

174

Ana Maria Oliveira Macedo

808.671.037-87

Classe III

R$

1.222,62

-

N/A

Alteração

8.636,04

9.858,66

Classe III

175

Ana Maria Perone Cury

365.418.007-82

Classe III

R$

13.543,11

Parcial

Alteração

11.541,55

25.084,66

Classe III

21.934,00

176

Ana Maria Sa de Almeida

137.872.843-20

Classe III

R$

5.555,64

-

N/A

Alteração

3.595,11

9.150,75

Classe III

177

Ana Maria Zanini

414.021.979-34

Classe III

R$

32.633,02

-

N/A

Alteração

4.213,31

36.846,33

Classe III

178

Ana Paula Biondi

794.346.067-72

Classe III

R$

37.113,89

-

N/A

Alteração

5.789,82

42.903,71

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana Maria Ferreira de Medeiros e Maria Inez da Fonseca, com data
de embarque para 02/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 16.689,57) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento residual pago via cartão de credito parcelado em 4 vezes no valor de (R$ 34.000,17) salientamos que
este valor foie stornado em sua totalidade. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação
de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana Maria Henrique e Isauro Henrique Neto , com data de embarque
para 02/06/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para
a Recuperanda (R$ 2.486,40). O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana Maria Lordeiro Santolin e José Luiz Santolin com data de
embarque para 24/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária,
direto para a Recuperanda no valor de (R$ 68.628,41). Houve ainda pagamento residual (R$ 42.231,34) pago
direto ao fornecedor. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da
Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do
embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para ANA MARIA MITRE LANA DE CARVALHO GONCALVES com data de
embarque para 18/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 24.124,91) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento
residual (R$ 31.192,25) via cartão de crédito, parcelado em 7 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com
o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do
montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas ANA MARIA NEVES WADY DEBES, com data de embarque para
10/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 7.815,63) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$
25.123,28) via cartão de crédito, parcelado em 5 vezes, identificamos estorno do cartão de credito. O valor
validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi
acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido
de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para ANA MARIA OLIVEIRA MACEDO, com data de embarque para
19/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 5.576,84) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$
21.682,48) via cartão de crédito, parcelado em 5 vezes, identificmaos estorno do cartão de credito. O valor
validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi
acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido
de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas ANA MARIA PERONE CURY e RICARDO CURY, com data de
embarque para 24/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 3.966,80) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento
residual (R$ 31.922,40) via cartão de Cheque, parcelado em 5 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou
com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do
montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Edmilson Alves de Almeida e Ana Maria SA de Almeida, com data
de embarque para 24/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 11.111,25) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento residual (R$ 41.900,04) via cartão de crédito, parcelado em 6 vezes, identificamos que o valro do
cartão de credito foi estornado. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para Sra. Ana Maria Zanini, com data de embarque para 08/05/2020 que não
ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a Recuperanda no valor
(R$ 32.635,00) . O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da
Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do
embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana Paula Biondi e Edison Biondi, com data de embarque para
24/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 2.979,28) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$
74.999,36) via cartão de crédito, parcelado em 5 vezes. O valor validado por esta AJ capresentou divergência na
Relação de Credores da Recuperanda no valor de (R$ 3.750,86). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização
do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial
(04/06/2020).
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fls. 2016

Divergências e Habilitações
Adm.
#

179

180

181

NOME

Ana Paula Martini de Carvalho

Ana Paula Tambara Porto da Rocha

Andre Luiz Guerreiro

182

Andrea Braga Fernandes

183

Andrea Françolin

184

Andrea Gomes de Macedo Vieira

CPF

188.120.248-82

287.978.908-71

270.913.948-01

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

R$

27.961,69

2.017,00

16.460,67

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

22.093,60

N/A

N/A

Não

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Alteração

Alteração

Valor Movimento

162,53

0,05

862,65

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

28.124,22

2.017,05

17.323,32

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

R$

23.710,10

-

N/A

Alteração

3.292,80

27.002,90

Classe III

295.730.358-20

Classe III

R$

9.167,77

-

N/A

Alteração

1.018,06

10.185,83

Classe III

265.909.758-50

Classe III

R$

11.460,74

Parcial

Alteração

2.652,20

14.112,94

Classe III

8373255877

17.353,65

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas Adriano Carvalho Ana Paula Martini de Carvalho e Neide de
Carvalho Avila com data de embarque para 06/09/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada,
via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 31.154,12 ) para a Recuperanda,
restanto saldo residual de (R$ 52.730,00) parcelado em 4 vezes no cartão de credito. O crédito foi dividido entre
os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergênca.
Trata-se de pacote aéreo para 4 pessoas, ALEXANDRE JOSE AGUILLAR DE SOUZA, ANA PAULA
TAMBARA PORTO DA ROCHA, CLAUDIO DA ROCHA FILHO e GABRIELA GUILLAR DE SOUZA , com
data de embarque para 11/07/2020, que não aconteceu. Foi feito pagamento do valor do sinal, em dois cheques
correspondente à comissão da Queenberry que realizou venda via Loja (interna), no valor de R$ 8068,20. O
pagamento do valor residual (R$ 49.494,00) foi realizado diretamente para fornecedor. O valor do crédito
considerado em nossa análise foi o correspondente à comissão da Recuperanda. Foi validado o pagamento do
cliente. Constam 4 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. André Luiz Guerreiro e Mariana Marins
Guerreiro, com data de embarque para 30/08/2020, após o pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 32.921,35, segregado
igualmente entre os passageiros.
Foi apresentada divergência de crédito, com documentação comprobatória dos pagamentos, pleiteando valor do
crédito total de R$ 44.187,20.
Esta Administradora Judicial empreendeu análise aos documentos disponibilizados pelos credores, bem como em
informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos por ela e apurou recebimento
financeiro total pela Recuperanda no valor de R$ 40.186,43, além de comissão paga à agência de turismo no valor
de R$ 4.001,92, totalizando crédito de R$ 44.188,35. Entretanto, houve registro da aplicação de multa por
cancelamento no valor de R$ 9.541,71, restando saldo líquido de reembolso de R$ 34.646,64.
Diante do exposto, não foi acatada a divergência de crédito, todavia ajustamos o valor total do crédito para R$
34.646,64, segregado igualmente entre os passageiros, Srs. Andre Luiz Guerreiro e Mariana Marins Guerreiro, na
Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Andrea Braga Fernandes e Maria Cecilia Giannini Braga, com data
de embarque para 15/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 47.420,20) para a Recuperanda. O valor
validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi
acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido
de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 04 pessoas ANDREA FRANÇOLIN ISADORA REISSMANN SERGIO
VILLAS BOAS PEREIRA, com data de embarque para 02/11/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do
valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 8.147,97)
para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 28.517,88) via cartão de crédito, parcelado em 4 vezes.
O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi
acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido
de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Álvaro da Silva Junior, Andrea Gomes
de Macedo Vieira, Guilherme Gomes de Macedo Vieira, Paula Mendes Martins, Gomes da Silva, Renata Bordini
de Vecchi, Renata Gomes Hirsch, Renato de Macedo Vieira, Ricardo Hirsch, Renato Hirsch, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch, Silvana Maria Gomes da Silva, Vinicius Gomes da Silva, Enrico Hirsch, Felipe Hirsch e
Francesco Gomes Hirsch, com data de embarque prevista para 18/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 134.458,35, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 156.039,89.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 156.039,89,
segregado entre os passageiros, Álvaro da Silva Junior R$ 14.185,44, Andrea Gomes de Macedo Vieira R$
14.185,44, Guilherme Gomes de Macedo Vieira R$ 14.185,44, Paula Mendes Martins R$ 14.185,44, Gomes da
Silva 14.185,44, Renata Bordini de Vecchi 14.185,44, Renata Gomes Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch 14.185,44, Renato Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo Vieira 14.185,44, Ricardo Hirsch,
Silvana Maria Gomes da Silva 14.185,44, Vinicius Gomes da Silva 14.185,44, Enrico Hirsch 14.185,44, Felipe
Hirsch 14.185,44 e Francesco Gomes Hirsch 14.185,44, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
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fls. 2017

Divergências e Habilitações
Adm.
#

185

186

NOME

Andrea Gomes de Macedo Vieira

Andrea Otoch Jereissati de Carvalho

CPF

265.909.758-50

235.610.413-53

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

690,24

9.742,82

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

16.767,50

N/A

Parcial

Análise Administradora Judicial
Movimento

Exclusão

Alteração

Valor Movimento

-

690,24

26.705,96

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

36.448,78

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Álvaro da Silva Junior, Andrea Gomes
de Macedo Vieira, Guilherme Gomes de Macedo Vieira, Paula Mendes Martins, Gomes da Silva, Renata Bordini
de Vecchi, Renata Gomes Hirsch, Renato de Macedo Vieira, Ricardo Hirsch, Renato Hirsch, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch, Silvana Maria Gomes da Silva, Vinicius Gomes da Silva, Enrico Hirsch, Felipe Hirsch e
Francesco Gomes Hirsch, com data de embarque prevista para 18/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 134.458,35, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 156.039,89.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 156.039,89,
segregado entre os passageiros, Álvaro da Silva Junior R$ 14.185,44, Andrea Gomes de Macedo Vieira R$
14.185,44, Guilherme Gomes de Macedo Vieira R$ 14.185,44, Paula Mendes Martins R$ 14.185,44, Gomes da
Silva 14.185,44, Renata Bordini de Vecchi 14.185,44, Renata Gomes Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch 14.185,44, Renato Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo Vieira 14.185,44, Ricardo Hirsch,
Silvana Maria Gomes da Silva 14.185,44, Vinicius Gomes da Silva 14.185,44, Enrico Hirsch 14.185,44, Felipe
Hirsch 14.185,44 e Francesco Gomes Hirsch 14.185,44, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 6 passageiros (file 2420697.1), Srs. Bruno S. V. Silveira, Maria
Silveira, Alberto Salazar, Raquel R.S. Salazar, Carlos Aurélio de Carvalho Nunes e Andrea Otoch Jereissati de
Carvalho, com data de embarque para 12/03/2021, posterior a data do pedido de RJ. Os clientes constaram
habilitados na Relação de Credores do Art. 52, referente a este pacote pelo valor total de R$ 68.199,75, segregado
igualmente entre os 6 passageiros já mencionados e tambem para Rafaella Carvalho, com R$ 9.742,82 cada. Os 6
clientes apresentaram divergência de crédito pleiteando valor de R$ 16.767,50 para cada passageiro, totalizando
crédito de R$ 100.605,00. Cabe destacar que, embora solicitado, não foram evidenciados todos os pagamentos que
cada credor realizou pela compra do pacote de viagem, não sendo possível identificar e segregar os créditos pelos
pagantes.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos disponibilizados em divergência de crédito,
bem como em informações do sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda e apurou recebimento financeiro
total pela Recuperanda de R$ 98.306,00, sendo 2 pagamentos com cartão de crédito de R$ 22.580,00, 1
pagamento com cartão de crédito de R$ 31.816,00, 2 depósitos de R$ 6.248,00 e 1 depósito de R$ 8.834,00. Em
07/05/2020 houve estorno parcial do pagamento com cartão de crédito de R$ 30.115,16, resultando no saldo
líquido recebido pela Recuperanda de R$ 68.190,84. Adicionalmente, constou registrado no sistema da
Recuperanda retenção de comissão pela agência de turismo no valor total de R$ 13.196,25, que somado ao valor
recebido corresponde ao valor de R$ 81.387,09. Segregamos esse valor entre os 6 passageiros desse pacote de
viagem, sendo o valor habilitado para cada passageiro de R$ 13.564,52. A credora Rafaella Carvalho foi excluída
da Relação de Credores do Art. 7º § 2º, visto que constou evidência de cancelamento e estorno do valor pago,
conforme estorno de cartão já reportado.
Houve, ainda, outra compra (File 2420697.2) pela credora Sra Andrea Otoch Jereissati de Carvalho, cujo valor
habilitado na Relação de Credores do Art. 52 correspondeu a R$ 20.139,10. Esta Administradora Judical validou
recebimento total pela Recuperanda do valor de R$ 20.138,00, além de comissão retida pela agência de turismo no
valor de R$ 2.746,26, totalizando R$ 22.884,26.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito e alteramos os créditos dos Srs. Bruno S. V.
Silveira, Maria Silveira, Alberto Salazar, Raquel R.S. Salazar e Carlos Aurélio de Carvalho Nunes para o valor de
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fls. 2018

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

187

Andrea Otoch Jereissati de Carvalho

235.610.413-53

Classe III

R$

20.139,10

-

N/A

Exclusão

-

20.139,10

-

Classe III

188

Andrea Picinin Paolucci

497.255.996-91

Classe III

R$

10.890,24

-

Sim

Alteração

-

10.890,24

-

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 6 passageiros (file 2420697.1), Srs. Bruno S. V. Silveira, Maria
Silveira, Alberto Salazar, Raquel R.S. Salazar, Carlos Aurélio de Carvalho Nunes e Andrea Otoch Jereissati de
Carvalho, com data de embarque para 12/03/2021, posterior a data do pedido de RJ. Os clientes constaram
habilitados na Relação de Credores do Art. 52, referente a este pacote pelo valor total de R$ 68.199,75, segregado
igualmente entre os 6 passageiros já mencionados e tambem para Rafaella Carvalho, com R$ 9.742,82 cada. Os 6
clientes apresentaram divergência de crédito pleiteando valor de R$ 16.767,50 para cada passageiro, totalizando
crédito de R$ 100.605,00. Cabe destacar que, embora solicitado, não foram evidenciados todos os pagamentos que
cada credor realizou pela compra do pacote de viagem, não sendo possível identificar e segregar os créditos pelos
pagantes.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos disponibilizados em divergência de crédito,
bem como em informações do sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda e apurou recebimento financeiro
total pela Recuperanda de R$ 98.306,00, sendo 2 pagamentos com cartão de crédito de R$ 22.580,00, 1
pagamento com cartão de crédito de R$ 31.816,00, 2 depósitos de R$ 6.248,00 e 1 depósito de R$ 8.834,00. Em
07/05/2020 houve estorno parcial do pagamento com cartão de crédito de R$ 30.115,16, resultando no saldo
líquido recebido pela Recuperanda de R$ 68.190,84. Adicionalmente, constou registrado no sistema da
Recuperanda retenção de comissão pela agência de turismo no valor total de R$ 13.196,25, que somado ao valor
recebido corresponde ao valor de R$ 81.387,09. Segregamos esse valor entre os 6 passageiros desse pacote de
viagem, sendo o valor habilitado para cada passageiro de R$ 13.564,52. A credora Rafaella Carvalho foi excluída
da Relação de Credores do Art. 7º § 2º, visto que constou evidência de cancelamento e estorno do valor pago,
conforme estorno de cartão já reportado.
Houve, ainda, outra compra (File 2420697.2) pela credora Sra Andrea Otoch Jereissati de Carvalho, cujo valor
habilitado na Relação de Credores do Art. 52 correspondeu a R$ 20.139,10. Esta Administradora Judical validou
recebimento total pela Recuperanda do valor de R$ 20.138,00, além de comissão retida pela agência de turismo no
valor de R$ 2.746,26, totalizando R$ 22.884,26.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito e alteramos os créditos dos Srs. Bruno S. V.
Silveira, Maria Silveira, Alberto Salazar, Raquel R.S. Salazar e Carlos Aurélio de Carvalho Nunes para o valor de
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para grupo de 10 passageiros, Srs. Beatriz Maria
Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda Dolabella, Paulo Cesar Machado, Lenira de Castro Luiz,
Bony Maria de Figueiredo Mariano, Jorge Wellington da Cunha Dourado, Andrea Picinin Paolucci, Maria Vilma
Afonso Alagiyawanna, Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo. O grupo correspondente a análise de
crédito envolveu 3 referências de compras identificadas pelos Files 2410953.1, 2410953.2 e 2410953.3. Foi
apresentada divergência de crédito requerendo ajustes em valores pagos pelos credores, habilitação dos créditos
das Sras Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo e exclusão dos créditos de Lenira de Castro Luiz e
Andrea Picinin Paolucci, porém, sem o envio de documentação suporte acerca dos comprovantes dos pagamentos,
bem como, detalhamento de cada credor relacionado ao grupo.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise em informações constantes da divergência de crédito, bem
como em informações dos sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou os créditos dos credores
relacionados no grupo.
O File 2410953.1, possui todos os passageiros do grupo, todavia, procedemos com as exclusões dos créditos de
Lenira de Castro Luiz e Andrea Picinin Paolucci, conforme solicitado em divergência, bem como habilitou as Sras
Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo, com base em informações sistêmica. Como critério de apuração
dos créditos foram verificados pagamentos realizados com cheques e cartões de crédito, de cada pagante e
identificados os respectivos estornos, devoluções e resgates totais e parciais, de cada credor, resultando no crédito
total líquido de R$ 55.293,54. Os valores pagos à Recuperanda a vista (depósitos e transferências eletrônicas)
totalizaram R$ 25.252,54, e foram segregados igualmente entre os 8 credores habilitados por esta Administradora
Judicial, sendo distribuído o valor por passageiro de R$ 3.156,57. O total habilitado por este File corresponedeu a
R$ 80.546,08, vide composição no Anexo I.
O File 2410953.2 possui como credores apenas os Srs. Paulo Cesar Machado e Bony Maria de Figueiredo
Mariano. O valor total recebido pela Recuperanda por esta referência validado conforme sistema e documentos
correspondeu a R$ 10.039,91, além de registro de comissão de R$ 674,34, totalizando R$ 10.714,25, segregado
igualmente entre os passageiros.
O File 2410953.3 possui como credores Beatriz Maria Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda
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fls. 2019

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

189

Andrea Picinin Paolucci

497.255.996-91

Classe III

R$

1.435,84

190

Andreia Helena Juca de Andrade Ramos Pereira

704.229.077-15

Classe III

R$

22.060,50

191

192

193

194

Andressa Paula

Andrzej Popkowski

Anelice Zago

Angela Aparecida Ferrari Melara

3040949195

237.425.958-73

6353067860

889.225.108-20

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

R$

R$

R$

R$

5.896,80

64.962,00

23.902,12

28.545,47

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

27.421,76

-

-

-

-

Análise Administradora Judicial
Movimento

Sim

Exclusão

Parcial

Alteração

N/A

N/A

N/A

N/A

Alteração

Alteração

Alteração

Alteração

Valor Movimento

-

1.435,84

761,72

34,27

8.860,50

8.621,96

3.273,21

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

22.822,22

5.931,07

73.822,50

32.524,08

31.818,68

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para grupo de 10 passageiros, Srs. Beatriz Maria
Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda Dolabella, Paulo Cesar Machado, Lenira de Castro Luiz,
Bony Maria de Figueiredo Mariano, Jorge Wellington da Cunha Dourado, Andrea Picinin Paolucci, Maria Vilma
Afonso Alagiyawanna, Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo. O grupo correspondente a análise de
crédito envolveu 3 referências de compras identificadas pelos Files 2410953.1, 2410953.2 e 2410953.3. Foi
apresentada divergência de crédito requerendo ajustes em valores pagos pelos credores, habilitação dos créditos
das Sras Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo e exclusão dos créditos de Lenira de Castro Luiz e
Andrea Picinin Paolucci, porém, sem o envio de documentação suporte acerca dos comprovantes dos pagamentos,
bem como, detalhamento de cada credor relacionado ao grupo.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise em informações constantes da divergência de crédito, bem
como em informações dos sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou os créditos dos credores
relacionados no grupo.
O File 2410953.1, possui todos os passageiros do grupo, todavia, procedemos com as exclusões dos créditos de
Lenira de Castro Luiz e Andrea Picinin Paolucci, conforme solicitado em divergência, bem como habilitou as Sras
Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo, com base em informações sistêmica. Como critério de apuração
dos créditos foram verificados pagamentos realizados com cheques e cartões de crédito, de cada pagante e
identificados os respectivos estornos, devoluções e resgates totais e parciais, de cada credor, resultando no crédito
total líquido de R$ 55.293,54. Os valores pagos à Recuperanda a vista (depósitos e transferências eletrônicas)
totalizaram R$ 25.252,54, e foram segregados igualmente entre os 8 credores habilitados por esta Administradora
Judicial, sendo distribuído o valor por passageiro de R$ 3.156,57. O total habilitado por este File corresponedeu a
R$ 80.546,08, vide composição no Anexo I.
O File 2410953.2 possui como credores apenas os Srs. Paulo Cesar Machado e Bony Maria de Figueiredo
Mariano. O valor total recebido pela Recuperanda por esta referência validado conforme sistema e documentos
correspondeu a R$ 10.039,91, além de registro de comissão de R$ 674,34, totalizando R$ 10.714,25, segregado
igualmente entre os passageiros.
O File 2410953.3 possui como credores Beatriz Maria Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 03 passageiros, Srs. Andreia Helena Juca De Andrade Ramos Pereira
e Telmo Ferreira Pereira cujo valor sistêmico dos pagamentos somaram R$ 54.846,16, divergente do valor que
constou habilitado para os credores na Relação de Credores do Art. 52 no valor de R$ 44.121,00. Esta
Administradora Judicial empreendeu análise ao documento disponibilizado pelo credor, bem como em informação
constante do sistema da Recuperanda e validou o crédito de R$ 54.846,16 que correspondeu ao valor bruto da
cotação do pacote pago pelos clientes. Todavia salientamos que o valor de R$ 10.285,31 pago a Companhia Aerea
devera ser cobrado junto a Companhia conforme disposto na MP 395 Diante do exposto, ajustamos o crédito
habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 44.121,00 para fazer constar o valor de R$ 45.204,59,
segregado igualmente entre os passageiros, Srs.Andreia Helena Juca De Andrade Ramos Pereira e Telmo Ferreira
Pereira na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas Andressa Paula, Esio Menezes de Paula e Juliano Exandro di
Oliveira Silva, com data de embarque para 10/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada,
via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 17.690,00) para a
Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 41.277,60) via cartão de crédito, parcelado em 7 vezes,
identificamos estorno do cartão de credito. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação
de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para ANDRZEJ POPKOWSKI, com data de embarque para 02/10/2020, que não
ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o
valor líquido de (R$ 64.962,00) para a Recuperanda. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado
na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de
vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para Anelice Zago, com data de embarque para 24/03/2020, que não ocorreu. Foi
feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido
de (R$ 4.584,88) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 19.316,33) via cartão de crédito,
parcelado em 04 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da
Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do
embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, Angela Aparecida Ferrari Melara e Claudio Miguel Melara, com data de
embarque para 08/09/20. Foi feito um pagamento em 28/01/2020 deposito bancario ( R$ 18.274,15) e 07/02/20
cartão credito de Claudio Miguel valor de ( R$ 38.816,80) em 5 vezes.A viagem do casal com file 2340380-12
com embarque original 02/06/20 foi transferido para file 2340410-5 com embarque vigente para 08/09/20.O
sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.546,41, do qual
habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente montante de ( R$ 63637,36). Constam 2 passageiros, motivo
pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2020

Divergências e Habilitações
Adm.
#

195

196

197

198

199

200

201

NOME

Angela Cristina Cattozatto Fortunato

Angela de Fatima Teixeira

Angela Maria Botelho da Rocha

Angela Maria Duwe Lenzi

Angela Maria Leonel de Souza

Angela Maria Martins Carneiro

Angela Merice Almeida Santos

CPF

8768823860

311.309.256-68

462.409.261-91

418.438.279-72

311.062.001-44

135.345.803-20

956.860.457-04

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

13.984,04

30.599,78

7.259,49

34.119,25

8.164,26

23.706,83

27.233,41

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

-

-

-

20.257,24

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Não

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

Exclusão

211,30

-

Alteração

Alteração

Alteração

Alteração

Alteração

30.599,78

3.763,62

-

0,61

123,36

5.131,72

7.072,93

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

14.195,34

-

11.023,11

34.118,64

8.287,62

28.838,56

34.306,34

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Angela Cristina Cattozatto Fortunado e Francisco Fortunado, com
data de embarque para 05/04/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 38.616,00) para a Recuperanda, salientamos que
deste valor constou reembolso no valor de (R$ 12.336,00). Houve ainda pagamento de comisão via Nota Fiscal de
numero 31383 no valor de (R$ 1.688,09). O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de
vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Benedito Alfredo Matias e Angela de Fatima
Teixeira, com embarque previsto para 24/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou
R$ 61.199,73, além de comissão paga a agência de R$ 7.828,78. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52 com valor de R$ 61.199,56, na classe III - quirografários, correspondente ao valor financeiro
recebido pela Recuperanda. Em divergência de crédito administrativa os credores disponibilizaram carta de crédito
assinada pela Recuperanda, no valor de USD 16.900,00.
Esta Administradora Judicial realizou análise da divergência administrativa, bem como de registros sistêmico e
documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda
estrangeira (USD), mediante emissão de carta de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 16.900,00,
motivo pelo qual acatamos o pedido da divergência administrativa.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito e alteramos o valor habilitado para fazer constar USD
16.900,00 (em moeda estrangeira), em favor de Benedito Alfredo Matias e Angela de Fatima Teixeira, na Classe
III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, ALOYSIO ROCHA e ANGELA MARIA BOTELHO DA ROCHA ,
com data de embarque para 14/05/2020, não embarcado. Foi feito um deposito 20/12/19 valor de (R$ 14518,97)
liquido de comissao. Pagamento restante em cartão de crédito 20/12/2019, cartão de Aloysio ( R$ 43329,54). Em
23/04/20 o titular do cartão estornou o valor do cartão. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão
descontado pela agência de turismo de R$ 7.428,87, do qual habilitamos. A relação de credores da Recuperanda
apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da conversão da moeda.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, OSNI JOSÉ LENZI e ANGELA MARIA DUWE LENZI, com data
de embarque para 16/07/2020, data posterior ao pedido de Recuperação judicial. Em 12/12/2019, foi feito
pagamento do valor via depósito bancário de R$ 22.834,45 para a Recuperanda. Segundo constou no sistema da
Recuperanda, o valor residual de R$ 45.402,83 que foi pago via cartão no dia 10/12/2019. Adicionalmente, não
aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (16/07/2020), pois a data é
posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência
em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Angela Maria Leonel de Souza e Esio Menezes de Paula, com data de
embarque para 05/04/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 13.857,00) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento
residual (R$ 32.334,12) via cartão de crédito, parcelado em 04 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou
com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do
montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, ANGELA MARIA MARTINS CARNEIRO e REGINA MARIA DE
MELO CERQUEIRA SOUSA, com data de embarque para 10/05/20, não embarcado. Foi feito um pagamento em
dois depositos no dia 09/12/19 no valor de ( R$ 7.840,94) e (R$ 3.702,19). Pagamento de cartão de crédito
Regina Maria de Melo 06/12/19 (R$ 28.971,31). Valor residual pago em 6 cheques pré-datados. Sendo apenas 4
deles compensados nos dias 06/01/20, 06/02/20 e 06/03/20. O cheque 06/04/20 foi compensado , mas resgatado
logo seguida. Os dois últimos cheques foram resgatados. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão
descontado pela agência de turismo de R$ 9.933,56, do qual habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente
montante de ( R$ 57.343,80). Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre
eles. A relação de credores da Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente de
arredondamento da conversão da moeda.Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente
entre eles. A relação de credores da Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente
de arredondamento da conversão da moeda. A agência apresentou sem procuração a divergência pelo critério do
pagante e descontado da comissão, não acatamos , pois o critério por esta Administradora Judicial foi pelo valor
total pago no pacote segregado entre os passageiros e a comissão habilitada.
Trata-se de pacote contratado para Angela Merice Almeida Santos, com data de embarque para 19/03/2020, que
não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado
o valor líquido de (R$ 6.227,48) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 23.708,09) via cartão
de crédito, parcelado em 09 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2021

Divergências e Habilitações
Adm.
#

202

203

NOME

Angela Peres

Angelo D'Ovidio Neto

CPF

054.198.618-01

755.058.358-72

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

6.962,83

24.933,72

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Anna Christina Hilgert

022.217.758-64

Classe III

R$

100,00

-

Sim

Exclusão

205

Anna de Souza Capel Rocha

493.528.648-24

Classe III

R$

396,00

-

N/A

Alteração

206

Antonietta Pellegrino da Rocha Medeiros

074.088.448.48

Classe III

R$

25.789,47

Sim

207

Antonio Afonso Reis Farias

Classe III

R$

24.367,01

-

208

Antonio Alexandre Oliveira Lima de Castro

Classe III

R$

11.154,82

-

2218569353

711.075.097-34

3.290,04

Alteração

204

27.103,00

Valor Movimento

4.345,57

-

100,00

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

10.252,87

29.279,29

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

-

Classe III

8,00

404,00

Classe III

Alteração

3.445,83

29.235,30

Classe III

N/A

Alteração

3.266,58

27.633,59

Classe III

N/A

Alteração

1.520,97

12.675,79

Classe III

209

Antonio Baumvol Menna Barreto Gomes

034.752.150-98

Classe III

R$

1.305,82

-

N/A

Alteração

882,63

2.188,45

Classe III

210

Antonio Carlos Coral

221.305.359-68

Classe III

R$

3.407,67

-

N/A

Sem movimento

-

3.407,67

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Angela Peres e Fernando Peres, com data de
embarque para 03/07/2020, após o pedido de recuperação judicial. Cabe destacar que os credores constaram
habilitados na Relação de Credores do art. 52 com crédito total de R$ 9.868,69, segregado igualmente entre os 2
passageiros. Em análise aos documentos e informações sistêmica fornecidos pela Recuperanda foi validado o valor
recebido pela Queensberry de R$ 9.868,69. A agência de turismo Alliance Travel, encaminhou para esta
Administradora Judical e-mail com comprovante de pagamento de reembolso do valor habilitado ao cliente
(credor) pedindo que seja sub rogado como credor ao crédito. (aguardar carta de cessão de crédito assinada)
Diante do exposto, acatamos o pedido e em razãod a cessão de crédito firmada entre cliente e agência de turismo,
habilitamos o valor de R$ 9.868,69, em favor de Alliance Travel, na Classe III - Quirografário, da Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Angelo D'Ovino Neto e Marta Martimbiano D'Ovino, com data de
embarque para 24/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ ) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual
(R$ 48.266,82) via cartão de crédito, parcelado em 7 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor
listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da
data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas ANNA CHRISTINA HILGERT e SERGIO HILGERT, com data de
embarque para 28/10/2021. Foram feitos dois pagamentos via depósito bancário data 28/10/19 (R$ 13.909,60) e
09/04/20 (R$ 1.677,60) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual diretamente para cia marítima (R$
57.390,43). Foi validado o credito no montante de ( R$ 15.587,20). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros
na Relação de Credores.O credor apresentou divergência, ele pede para exclusão da lista de credores devido ao
voucher já gerado e que será reembolsado pela companhia maritima.
Trata-se de pacote contratado para Anna de Souza Capel Rocha, com data de embarque para , que não ocorreu. Foi
feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a Recuperanda no valor líquido de (R$
395,10). O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda.
Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data
do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 87.309,00 contratado para 3 passageiros, Srs. Antonietta Pellegrino da Rocha
Medeiros, Gabriela Pellegrino Duarte e Maria Rita Pereira, com data de embarque prevista para 08/05/2020,
anterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 77.368,41, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 87.309,00. Diante do exposto,
acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 87.204,79, segregado entre os
passageiros, Srs. Antonietta Pellegrino da Rocha Medeiros (R$ 29.068,26), Gabriela Pellegrino Duarte, (R$
29.068,26) e Maria Rita Pereira (R$ 29.068,26), na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do Art. 7º
§ 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Antonio Afonso Reis Farias e Lucia de Fatima Peixoto Carneiro, com
data de embarque para 23/02/2021, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 12.624,93) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento residual (R$ 36.109,08) via cartão de crédito, parcelado em 4 vezes. O valor validado por esta AJ
corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de
atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial
(04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas Antonio Alexandre de Oliveira Lims de Camargo, Elisa Ferreira
Mostavanenco, Sergio luiz Ferreira e Vera Maria Castro Gomes da Costa, com data de embarque para 08/05/2020,
que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e
repassado o valor líquido de (R$ ) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 35.498,28) via
cartão de crédito, parcelado em 06 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação
de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Antonio Bauvamol Menna Barreto Gomes e Gelsa Knijnik com data
de embarque para 03/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 2.611,64) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento residual (R$ 10.163,162) via cartão de crédito, parcelado em 7 vezes. Identificamos que valor do
cartão de credito foi estornado. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Aline Rodrigues Moreira e Antonio Carlos Coral com data de
embarque para 17/09/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via Cartão de Credito,
direto para para a Recuperanda de (R$6.815,34 parcelado em 4x. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na
Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergênca.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2022

Divergências e Habilitações
Adm.
#

211

212

213

NOME

Antonio Carlos Degani

Antonio Carlos Di Tullio

Antonio Carlos Torres

214

Antonio Celso Ponce Pugliese

215

Antonio Cesar Farias Wanderley

216

Antonio da Silva Fagundes Filho

217

Antonio da Silva Fagundes Neto

CPF

139.132.636-91

925.769.828-91

747.783.158-04

050.817.508-91

3774996768

443.626.928-00

303.582.198-41

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

R$

18.196,65

20.053,31

24.569,80

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

-

N/A

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Alteração

Alteração

Valor Movimento

2.612,08

538,67

4.271,42

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

20.808,73

20.591,98

28.841,22

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

R$

1.797,99

-

N/A

Alteração

39,40

1.837,39

Classe III

Classe III

R$

21.679,79

-

N/A

Alteração

2.957,05

24.636,84

Classe III

Classe III

R$

54.642,01

-

N/A

Alteração

73.394,03

128.036,04

Classe III

Classe III

R$

54.642,00

-

N/A

Alteração

1.052,59

55.694,59

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Antonio Carlos Degani e marilda Degani, com data de embarque
para , que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e
repassado o valor líquido de (R$ 7.553,98) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 28.950,59)
via cartão de crédito, parcelado em 7 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de
vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Antonio Carlos di Tullio e Maria Regina Di Tullio com data de
embarque para 10/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 44.179,80) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento
residual (R$ 4.070,92) via Nota Fiscal 1502. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de
vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Antonio Carlos di Tullio e Maria Regina Di Tullio com data de
embarque para 10/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 44.179,80) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento
residual (R$ 4.070,92) via Nota Fiscal. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Antonio Celso Ponce Pugliese, Rosamaria da Fonseca Ponce
Pugliese, com data de embarque para 21/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via
transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 3.595,00) para a Recuperanda.
Houve ainda pagamento residual (R$ 8.378,70) via cartão de crédito, parcelado em 3 vezes, identificamos que o
valor foi estornardo. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da
Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do
embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ANTONIO CESAR FARIAS WANDERLEY e MARIA TERESA
RIBEIRO MORAIS DE MIRANDA com data de embarque para 30/08/2020, que não ocorreu. Foi feito
pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$
9.156,65) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 34.200,00) via cartão de crédito, parcelado
em 6x vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da
Recuperanda.
Trata-se de compras de 3 pacotes de viagem com diversos pagamentos via depósito e cartão. As vendas
2451141.1 e 2443170.1 foram para 2 passageiros, ANTONIO DA SILVA FAGUNDES FILHO e ALEXANDRA
MARTINS CORREIA FAGUNDES, com pagamentos via depósito e cartão de crédito, que totalizaram R$
38.142,84 e R$ 98.442,04, respectivamente. Validamos os pagamentos e aplicamos atualização monetária das
datas dos vencimentos das viagens (17/02/2020 e 21/12/2019, respectivamente) até a data do pedido de
Recuperação Judicial (04/06/2020), cujos saldos atualizados corresponderam a R$ 39.464,30 e R$ 105.218.60,
respectivamente.
A venda 2464623.2 ocorreu para 7 pessoas da mesma família, sendo que o valor total pago foi de R$ 382.494,00.
Aplicamos cálculo de atualização da data de embarque vencida (29/03/2020) até a data do pedido de RJ, chegando
ao total atualizado de R$ 389.862,12. Em nenhuma das vendas foi identificado saldo de devolução ou estorno, bem
como, não houve desconto a título de comissão para a agência, porém, o sistema registrou valores que foram pagos
pelos clientes diretamente à cia aérea, e não foram listados nos créditos sujeitos à Recuperação Judicial. Ao final
da análise, os créditos foram divididos por cada venda aos respectivos passageiros. A diferença entre os valores
habilitados pela Recuperanda em sua Relação de Credores e os valores analisados por esta AJ corresponde aos
créditos das vendas 2451141.1 e 2443170.1 que não haviam sido habilitados, bem como, por valores de
atualização, não calculados pela Recuperanda em sua Relação de Credores.
Trata-se de compras de 3 pacotes de viagem com diversos pagamentos via depósito e cartão. As vendas
2451141.1 e 2443170.1 foram para 2 passageiros, ANTONIO DA SILVA FAGUNDES FILHO e ALEXANDRA
MARTINS CORREIA FAGUNDES, com pagamentos via depósito e cartão de crédito, que totalizaram R$
38.142,84 e R$ 98.442,04, respectivamente. Validamos os pagamentos e aplicamos atualização monetária das
datas dos vencimentos das viagens (17/02/2020 e 21/12/2019, respectivamente) até a data do pedido de
Recuperação Judicial (04/06/2020), cujos saldos atualizados corresponderam a R$ 39.464,30 e R$ 105.218.60,
respectivamente.
A venda 2464623.2 ocorreu para 7 pessoas da mesma família, sendo que o valor total pago foi de R$ 382.494,00.
Aplicamos cálculo de atualização da data de embarque vencida (29/03/2020) até a data do pedido de RJ, chegando
ao total atualizado de R$ 389.862,12. Em nenhuma das vendas foi identificado saldo de devolução ou estorno, bem
como, não houve desconto a título de comissão para a agência, porém, o sistema registrou valores que foram pagos
pelos clientes diretamente à cia aérea, e não foram listados nos créditos sujeitos à Recuperação Judicial. Ao final
da análise, os créditos foram divididos por cada venda aos respectivos passageiros. A diferença entre os valores
habilitados pela Recuperanda em sua Relação de Credores e os valores analisados por esta AJ corresponde aos
créditos das vendas 2451141.1 e 2443170.1 que não haviam sido habilitados, bem como, por valores de
atualização, não calculados pela Recuperanda em sua Relação de Credores.
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218

Antonio Luiz Canella

342.915.479-00

Classe III

R$

7.589,92

-

N/A

Alteração

1.174,99

8.764,91

Classe III

219

Antonio Luiz de Oliveira

231.971.370-00

Classe III

R$

33.875,02

-

N/A

Alteração

170,03

34.045,05

Classe III

220

Antonio Machado

243.139.479-49

Classe III

R$

17.971,00

-

N/A

Alteração

2.746,10

20.717,10

Classe III

-

N/A

Alteração

131,40

1.314,00

Classe III

4.226,22

35.559,86

Classe III

731641604

Classe III

R$

1.182,60

Antonio Martins

4126327304

Classe III

R$

31.333,64

-

N/A

Alteração

Antonio Mellone Neto

9133366888

Classe III

R$

100,00

-

N/A

Exclusão

221

Antonio Marcilio Veloso Gomide

222

223

224

Antonio Mellone Neto

225

Antonio Morais

226

Antonio Ricardo de Souza Machado

227

Antonio Ricardo Panizzi

9133366888

Classe III

R$

250,00

-

N/A

Alteração

Classe III

R$

13.019,15

-

N/A

Alteração

386.599.138-68

Classe III

R$

32.714,41

-

N/A

Sem movimento

154.049.860-34

Classe III

R$

8.773,69

-

N/A

Sem movimento

7740772631

-

100,00

7.247,54

1.509,41

-

7.497,54

Classe III

Classe III

14.528,56

Classe III

-

32.714,41

Classe III

-

8.773,69

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas Antonio Luiz Canella, Inede Fontana Canella, Joao Schambeck, Lenir
Schambeck, Paulo Roberto Barbosa, Roseli Terezinha Marcon Barbosa, com data de embarque para 18/09/2020,
que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e
repassado o valor líquido de (R$ 12.847,27) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 48.266,82)
via cartão de crédito, parcelado em 4 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Antônio Luiz de Oliveira e Sonia Berenice Kruger com data de
embarque para 02/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária
para a Recuperada no valor de (R$ 75.865,30). Constou ainda NF de comissão numero 202019 no valor de (R$
8.113,96)
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ANTONIO MACHADO e CLÁUDIA BOLZANI, com data de
embarque para 07/04/2020. Foi feito pagamento total a vista no valor de R$ 35.942,88, para a agência de turismo,
que realizou o repasse para a Recuperanda, do valor líquido de comissão de R$ 35.942,88, no dia 08/01/2020. O
valor da comissão registrado em sistema é de R$ 4.901,27, do qual habilitamos. A relação de credores da
Recuperanda apresentou divergência em razão do valor da comissão e da atualização do crédito, calculada da data
do vencimento do embarque (07/04/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ANTONIO MARCILIO VELOSO GOMIDE e CLARICE ABI
AKEL VIEIRA GOMIDE, com data de embarque para 22/09/2020, cujo embarque não ocorreu. Foi realizado
pagamento único em 05/02/2020, no valor de R$ 2.628,00, com cartão de crédito. Em 21/02/2020, a Recuperanda
efetuou pagamento de comissão à agência de turismo no valor de R$ 262,80, conforme NFE 202016, da qual
habilitamos. Procedemos com o ajuste.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Antonio Martins e Maria da Graça de holanda Martins com data de
embarque para 07/06/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 12.884,81) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento
residual (R$ 49.782,48) via cartão de crédito, parcelado em 7 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com
o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda.
Trata-se de crédito referente a comrpa de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Antonio Mellone Neto e Olga
Chameh Mellone, com data de embarque prevista para 14/11/2020, após o pedido de RJ. Cabe destacar que os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 700,00, segregado
igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos disponibilizados pela Recuperanda e consulta
sistêmica e validou recebimento no financeiro da Recuperanda no montante de R$ 14.995,07. Não constou
pagamento de comissão a agência visto que a venda foi realizada por setor interno da Recuperanda (loja).
Diante do exposto, habilitamos o crédito de R$ 14.995,07, segregado igualmente entre os passageiros na Classe III
- Quirografários, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a comrpa de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Antonio Mellone Neto e Olga
Chameh Mellone, com data de embarque prevista para 14/11/2020, após o pedido de RJ. Cabe destacar que os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 700,00, segregado
igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos disponibilizados pela Recuperanda e consulta
sistêmica e validou recebimento no financeiro da Recuperanda no montante de R$ 14.995,07. Não constou
pagamento de comissão a agência visto que a venda foi realizada por setor interno da Recuperanda (loja).
Diante do exposto, habilitamos o crédito de R$ 14.995,07, segregado igualmente entre os passageiros na Classe III
- Quirografários, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ANTONIO MORAIS e CLAUDIA DIAS, com data de embarque
para 21/10/2020, posterior a data do pedido de RJ. Foi realizado pagamento do valor da entrada, a vista, em conta
da agência de turismo, que realizou repasse do valor líquido de comissão de R$ 5.698,51, em 04/10/2019, em
conta corrente da Recuperanda. O valor de comissão paga registrado no sistema da Recuperanda é de R$ 3.017,30.
Em 10/10/2019, foi realizado pagamento residual do valor de R$ 20.341,30 com cartão de crédito, em 4 parcelas.
O valor da análise desta AJ apresentou divergência do valor listado pela Recuperanda em razão do saldo de
comissão.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Antonio Ricardo de Souza Machado, Vania Rossetto Machado, com
data de embarque para 24/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 71.906,12) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento de comissão no valor de (R$ 48.266,82) via nota fiscal nº 11. O valor validado por esta AJ corroborou
com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do
montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Antonio ricardo Panizzi e Mercedes Concordia Carrao Panizzi com
data de embarque para 01/07/2021, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 4.196,84) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento residual (R$ 13.350,54) via cartão de crédito, parcelado em 7 vezes. O valor validado por esta AJ
corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda.
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228

Antonio Rubens Alvarenga

463.177.751-68

Classe III

R$

1.933,99

-

N/A

Alteração

1.504,58

3.438,57

Classe III

229

Antonius Matheus Wilhelmus Van Ass

132.555.090-68

Classe III

R$

31.466,97

-

N/A

Alteração

6.918,38

38.385,36

Classe III

230

Aparecida Benedita de Faria Andrade

384.612.696-91

Classe III

R$

28.138,69

-

N/A

Alteração

3.473,55

31.612,24

Classe III

231

Aparecida Correa Porto

007.937.366-68

Classe III

R$

68.298,57

-

N/A

Alteração

9.464,90

77.763,47

Classe III

232

Aparecida Tieko Koyama Silva

Classe III

R$

25.572,35

-

N/A

Alteração

3.499,20

29.071,55

Classe III

233

Aracy Rodrigues Gonçalves

166.539.632-68

Classe III

R$

24.743,21

-

N/A

Alteração

3.163,93

27.907,14

Classe III

234

Arionete Martins Costa

101.971.091-87

Classe III

R$

56.665,97

-

N/A

Alteração

7.035,28

63.701,25

Classe III

235

Ariovaldo Santini Teodoro

116.141.298-00

Classe III

R$

40.906,69

-

N/A

Alteração

100,00

41.006,69

Classe III

236

Ariovaldo Santini Teodoro

116.141.298-00

Classe III

R$

100,00

-

N/A

Exclusão

237

Arlete Antunes Cesar

750.928.248-91

Classe III

R$

25.044,70

-

N/A

Alteração

5415236864

-

100,00

3.198,76

-

28.243,46

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CECILIA MOREIRA ROCHA ALVARENGA e ANTONIO
RUBENS ALVARENGA, com data de embarque para 14/04/2020, que não ocorreu. Em 10/02/2020, foi
realizado pagamento a vista em conta da agência de turismo, que realizou o repasse do valor líquido de comissão
de R$ 4.278,85. O sistema da Recuperanda registrou comissão no valor de R$ 2.962,16. Em 13/02/2020, houve
pagamento do residual com cartão de crédito no valor de R$ 17.280,00. Em 17/02/2020, foi registrado reembolso
ao credor, no valor de R$ 410,76, bem como, em 25/03/2020, houve o estorno do valor integral pago com cartão
de crédito. Foi realizado cálculo de atualização da data do vencimento do embarque até a data do pedido de Rj
(04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ANTONIUS MATHEUS WILHELMUS VAN ASS e ELIZABETH
VAN ASS, com data de embarque para 20/03/2020. Foi feito pagamento do valor da entrada, líquida de comissão
via transferência eletrônica (R$ 14.238,18) e saldo residual pago em 6 cheques pré datados totalizando R$
81.114,48. Destes cheques foram compensados os 4 primeiros, que somam R$ 54.076,32. Em fevereiro/20, houve
negociação com o cliente para a troca do pacote adquirido, Grande Viagem ao Oriente, para o pacote O Melhor da
Suíça, Itália e Áustria (Alpes), de valor inferior, gerando um acerto que consistiu no resgate dos 2 últimos cheques
(total de R$ 27.038,16) e reembolso ao cliente, via TED, no valor de R$ 5.380,56, passando a data prevista para
embarque para 10/05/2020, que também não ocorreu. Habilitamos o valor da comissão proporcional, de R$
12.165,48, bem como atualizamos o crédito até a data do pedido de Recuperação Judicial.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, EDILSON MAURO DE ANDRADE e APARECIDA BENEDITA
DE FARIA ANDRADE, com data de embarque para 14/06/2020. Em 19/12/2019, foi feito pagamento do valor da
entrada, via depósito bancário direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$ 15.752,91 para
a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 6.947,09. Segundo constou no
sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 40.524,48 que foi pago via cartão no dia 19/12/2019.
Adicionalmente, não aplicamos cálculo de atualização do crédito,pois a da data do vencimento do embarque
(14/06/2020) é superior a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ
não apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo
de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas APARECIDA CORREA PORTO e JOSÉ FRANKLIN F. CASTRO,
com data de embarque para 12/05/2020, não embarcados. Foi feito um pagamento via depósito bancário para a
Recuperanda data 29/08/19 (R$ 48.978,11) e valor residual pago em dois cartões 30/08/2019 nos valores de (R$
55.752,35) e ( R$ 50.000,00) ambos de Aparecida Correa Porto. A recuperanda descontou do credor o
pagamento NF 2054 de comissão da QUEEN BEE TURISMO PASSAGENS LTD, 10/09/19 pago ( R$
18130,84), do qual habilitamos. Foi validado o credito no montante de ( R$ 154.730,46) com correção monetária
( R$ 796,47). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação de credores da
Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da conversão da
moeda.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Aparecida Tieko koyama Silva e Maro Antonio da Silva, com data
de embarque para 01/04/2021, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 10.326,74) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento residual (R$ 40.819,14) via cartão de crédito, parcelado em 04 vezes. O valor validado por esta AJ
corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda.
Trata-se de pacote contratado para 7 pessoas Adiramelia da Silva, Aracy Rodrigues, Francisco Canedo, Herlon
Pedro, Herlon Pedro, João Dias e Walquiria com data de embarque para 15/04/2020, não embarcados. Foi feito
pagamento via depósito bancário da entrada (R$ 148.460,51). A relação de credores da Recuperanda não
apresentou diverências.
Trata-se de pacote contratado para , Arionete Martins Costa com data de embarque para 06/07/2020, que não
ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o
valor líquido de (R$ 12.076,12) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 44.591,68) via cartão
de crédito, parcelado em 04 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ariovaldo Santini Teodoro e Elza Trinca Santini Teodoro, com data
de embarque para 09/08/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária para a Recuperanda no valor de (R$23.916,84). Identificamos pagamento direto ao fornecedor no valor
de (R$ 54.406,87) . Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do
embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ariovaldo Santini Teodoro e Elza Trinca Santini Teodoro, com data
de embarque para 09/08/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária para a Recuperanda no valor de (R$23.916,84). Identificamos pagamento direto ao fornecedor no valor
de (R$ 54.406,87) . Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do
embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Arlete Antunes Cesar e José Cesar com data de embarque para
14/05/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência
e repassado o valor líquido de (R$ 47.058,40) para a Recuperanda, restante saldo residual de (R$ 3.031,00)
depositado na conta da recuperanda, foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da
recuperanda não apresentou divergência.
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Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

238

Arlete Cordeiro

877.284.439-68

Classe III

R$

74.221,32

-

N/A

Alteração

10.180,62

84.401,94

Classe III

239

Arlete Hartmann

502.724.540-87

Classe III

R$

4.803,17

-

N/A

Alteração

654,86

5.458,03

Classe III

240

Arlindo Frederico Junior

5839353892

Classe III

R$

22.920,03

-

N/A

Alteração

3.124,71

26.044,74

Classe III

241

Armando Carvalho Amaral

9207007720

Classe III

R$

12.601,70

-

N/A

Alteração

1.750,30

14.352,00

Classe III

242

Armando Clapis

280.601.728-91

Classe III

R$

62.673,00

-

N/A

Alteração

9.324,01

71.997,01

Classe III

243

Arnaldo Moro Filho

348.569.609-97

Classe III

R$

6.602,40

-

N/A

Alteração

47,16

6.649,56

Classe III

244

Aroni Aparecida Vieira Calheiros Costa

Classe III

R$

25.113,46

-

N/A

Alteração

2.875,60

27.989,06

Classe III

245

Arthur Carlos Gomes

528.497.677-00

Classe III

R$

5.440,26

-

N/A

Alteração

727,42

6.167,68

Classe III

246

Arthur Zanini de Salles Aguiar

482.832.438-02

Classe III

R$

34.032,37

-

N/A

Alteração

4.250,95

38.283,32

Classe III

247

Artur Andrade Orsi

562.217.438-42

Classe III

R$

932,51

-

N/A

Alteração

3.431,25

4.363,76

Classe III

5173083808

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Arlete Cordeiro e Ivani Maria Cordeiro com data de embarque para
25/08/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária para a
Recuperanda no valor de (R$ 140.418,17). Houve ainda pagamento residual no valor de (R$ 8.022,98).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Arlete Hartmann e Dilce Helena Pinto Sacandi com data de
embarque para 02/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária
para a Recuperanda no valor de (R$ 1.927,42). Identificamos pagamento direto ao fornecedor no valor de (R$
13.161,60) e estorno do cartão de credito no valor de (R$ 5.482,66).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Adriana Reis Gabriel. Joice Reis Gabriel e Maria de Fatima Fedrigo
com data de embarque para 19/03/2021, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via
transferência bancária para a Recuperanda no valor de (R$ 9.706,02). Saldo Residual pago via cartão de credito no
valor de (R$ 36.133,05) parcelado em 4x identificamos ainda pagamento direto ao fornecedor no valor de (R$
27.350,16).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ARMANDO CARVALHO AMARAL e MARIANGELA DE
LUNA AMARAL, com data de embarque para 10/12/2020. Foi feito pagamento da entrada diretamente para a
agência, que repassou via depósito o valor líquido de comissão de R$ 5.248,60 em 08/08/2019. O sistema da
Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 3.500,60, do qual habilitamos.
Adicionalment, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 20.414,80, com cartão
de crédito. Constou também, registro de devolução do valor de R$ 460,00, em 03/12/2020 decorrente de alteração
da data da viagem de setembro/19 para dezembro/20. A relação de credores da Recuperanda apresentou
divergência em razão do valor da comissão .
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas VERA LUCIA LINS SAMPAIO MARCHIONI CLAPIS e Armando
Claps, com data de embarque para 12/05/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via
depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 14.053,00) para a Recuperanda. Houve
ainda pagamento residual (R$ 111.293,00) com 7 cheques dos quais 6 foram compensados e o último cheque, no
valor de R$ 15.899,00, foi devolvido pelo motivo 31 (soma dos valores da coluna "Outros"). Procedemos com a
habilitação do crédito total, bruto de comissão. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de
Credores.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ARNALDO MORO FILHO e MARILENE MORO, com data de
embarque para 06/05/2020, não ocorrido. Foi realizado pagamento do valor da entrada, a vista para a Recuperanda
em 17/01/2020. Não houve pagamento de comissão visto que a venda ocorreu internamente (Loja).
Adicionalmente, em 17/01/2020, houve pagamento do residual do pacote, via cartão de crédito, no valor de R$
30.811,20. Em 27/04/2020, constou estorno total do valor pago com cartão de crédito. Habilitamos apenas o valor
da entrada atualizado.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ARONI APARECIDA VIEIRA CALHEIROS COSTA e
VALDÉCIO APARECIDO DA COSTA, com data de embarque para 31/05/2020, não ocorrido. Foram realizados
pagamentos a vista nos dias 20 e 22/08/2019, diretamente para a agência de turismo, que efetuou repasses líquidos
de comissões dos valores de R$ 10.879,08 e R$ 958,72, respectivamente. O valor total de comissão que constou
do sistema da Recuperanda é de R$ 5.819,91, do qual habilitamos. Em 21/08/2019, houve pagamento do residual
do pacote, via cartão de crédito, no valor de R$ 38.385,98. A diferença entre o valor apurado e o valor habilitado
na Relação de Credores do art. 52 é basicamente em razão da habilitação da comissão.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ARTHUR CARLOS GOMES e MARIA LUCIA GOMES, com data
de embarque para 09/06/2020, após o pedido de RJ. Foi realizado pagamento do valor da entrada diretamente para
a agência de turismo, que realizou o repasse líquido de comissão para a Recuperanda, via depósito, em
02/03/2020. O valor da comissão registrado em sistema é de R$ 1.452,37, do qual habilitamos. Adicionalmente,
em 28/02/2020, houve pagamento do residual do pacote, via cartão de crédito, no valor de R$ 8.270,60.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, ARTHUR ZANINI DE SALLES AGUIAR, MARIA ESTELA
BENEDETTI ZANINI, MAURO DE SALLES AGUIAR e VERA HELENA SALLES AGUIAR, com data de
embarque para 02/07/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor total a vista via transferência eletrônica
(R$ 136.130,33) no dia 06/03/2020. A relação de credores da Recuperanda apresentou apenas divergência de
arredondamento em relação a nossa análise.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 4 passageiros, Srs. Artur Andrade Orsi, Fernanda Loureiro de
Andrade Orsi, Marcus Vinicius dos Santos Andrade e Rafaela Andrade Orsi, com embarque previsto para
02/06/2020, que não ocorreu. Foi realizado pagamento do sinal a vista para a Recuperanda no valor de R$
17.443,41. Ocorreram ainda, pagamentos de marítimo, diretamente para os fornecedores, porém todos foram
cancelados conforme o sistema. A venda se deu por setor interno da Recuperanda (loja) e não houve pagamento de
comissão. A Recuperanda recebeu comissões sobre as vendas de marítimo no valor total de R$ 2.304,04, do qual
não habilitamos. Adicionalmente realizamos cálculo de atualização do crédito da data do embarque vencido até a
data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Procedemos com o ajuste.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2026

Divergências e Habilitações
Adm.
#

248

NOME

Artur Lourenção Junior

CPF

619.834.548-34

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

24.703,89

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

3.098,30

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

27.802,19

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

249

Atiane Modesto de Luna Monteiro

795.165.724-72

Classe III

R$

16.505,45

-

N/A

Alteração

2.213,64

18.719,09

Classe III

250

Augusto Cesar Segatto

332.954.336-15

Classe III

R$

31.464,86

-

N/A

Alteração

6.918,77

38.383,63

Classe III

251

Aurea Carmela Tancioni

572.029.908-49

Classe III

R$

44.315,70

-

N/A

Alteração

252

Aurea do Carmo Pepe Agulha De Freitas

103.016.958-65

Classe III

R$

30,00

-

N/A

Exclusão

253

Aurea Maria Jardim Costa

Classe III

R$

26.254,74

-

N/A

Alteração

254

Aurora Igreja Hale

255

Aviareps Assessoria Em Turismo Ltda

256

Ayrton Marchesini

5683440653

1344896758

13.507.575/0001-47

459437968

1.015,67

-

30,00

3.365,19

Classe III

R$

1.054,75

-

N/A

Alteração

6.152,29

Classe III

R$

354.047,65

-

N/A

Exclusão

-

354.047,65

Classe III

R$

71.365,35

-

N/A

Alteração

-

8.583,50

45.331,37

-

29.619,93

7.207,04

-

62.781,86

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ARTUR LOURENÇÃO JUNIOR e ANA AMELIA
MONTENEGRO LOURENÇÃO, com data de embarque para 09/05/2020, que não ocorreu. Foram realizados
pagamentos diretamente para a agência de turismo que procedeu com repasses líquidos de comissão, nos dias
04/12/2019 e 10/01/2020, de R$ 2.746,80 e R$ 46.660,98, respectivamente. No sistema da Recuperanda constou
valor de comissão pago de R$ 5.856,99, do qual habilitamos. A diferença entre o valor habilitado na RC do Art. 52
e o apurado é basicamente referente a comissão e atualização do crédito para a data do pedido de RJ.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ATIANE MODESTO DE LUNA MONTEIRO e FABIO NETO
REGO MONTEIRO, com data de embarque para 17/03/2021, após o pedido de RJ. Foi realizado pagamento do
valor da entrada para a agência de turismo, que realizou repasso do valor líquido de comissão de R$ 6.640,94, em
08/10/2019, para a Recuperanda. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão de R$ 4.427,28, do qual
habilitamos. Adicionalmente, constaram 2 pagamentos com cartão de crédito nos valores de R$ 12.912,92 cada,
ambos em 08/10/2019. Houve ainda, pagamento adicional de R$ 544,12, em 21/02/2020, em razão de mala
adicional.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, AUGUSTO CESAR SEGATTO e IZABEL CRISTINA SILVA
SEGATTO, com data de embarque para 20/03/2020. Foi feito pagamento do valor da entrada, líquida de comissão
via transferência eletrônica (R$ 14.234,80) e saldo residual pago em 6 cheques pré datados totalizando R$
81.114,48. Destes cheques foram compensados os 4 primeiros, que somam R$ 54.076,32. Em fevereiro/20, houve
negociação com o cliente para a troca do pacote adquirido, Grande Viagem ao Oriente, para o pacote O Melhor da
Suíça, Itália e Áustria (Alpes), de valor inferior, gerando um acerto que consistiu no resgate dos 2 últimos cheques
(total de R$ 27.038,16) e reembolso ao cliente, via TED, no valor de R$ 5.380,56, passando a data prevista para
embarque para 10/05/2020, que também não ocorreu. Habilitamos o valor da comissão proporcional, de R$
12.165,48, bem como atualizamos o crédito até a data do pedido de Recuperação Judicial.
Trata-se de pacote contratado pela credora AUREA CARMELA TANCIONI com data de embarque para
18/03/2020, não embarcado. Foi feito pagamento do valor do via depósito (R$ 44.315,70) para a Recuperanda,
sendo que não houve saldo de comissão visto que a venda foi Loja. Cabe destacar que, houve pagamento
diretamente para a companhia aérea (USD 5.830,00), com registro sistêmico de que o pagamento foi cancelado. A
diferença do valor apurado para a Relação de Credores do art. 52 decorreu de atualização do crédito.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, AUREA DO CARMO PEPE AGULHA DE FREITAS e CLAUDIO
FROES DE FREITAS, com data de embarque para 13/03/2020, com pagamento diretamente para a cia aérea. O
reembolso ocorrerá conforme MP 295, motivo pelo qual excluímos o crédito.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, AUREA MARIA JARDIM COSTA e MARCIA MARIA
FERREIRA MORAES, com data de embarque para 09/05/2020, que não aconteceu. Foi feito pagamento do valor
total a vista, com 3% de desconto do pacote Early Booking e mais 3% de desconto pelo pagamento a vista,
totalizando o valor líquido de comissão de R$ 52.509,94, via transferência bancária. O valor da comissão
registrado no sistema da Recuperanda totalizou R$ 6.407,24, do qual habilitamos. A relação de credores da
Recuperanda apresentou divergência em relação a nossa análise decorrente da comissão e atualização do crédito..
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, AURORA IGREJA HALE e DURVAL HALE, com data de
embarque para 09/04/2020, que não aconteceu. Foi feito pagamento do valor de entrada de R$ 52.128,00, sendo
que desse montante R$ 37.909,90 refere-se ao valor de entrada de Juliana Hale do file 2332528/10, transferido
internamente no sistema Gestor para o File correto. Houve ainda pagamento de R$ 50.000,00 via cartão de crédito,
parcelado em 5 vezes. Do montente pago, foi feito o pagamento da comissão à agência Onset, no valor de R$
12.111,20, conforme NF 637 emitida contra a Recuperanda, valor do qual habilitamos. Em 30/03/2019 houve
estorno do valor total de R$ 50.000,00 do pagamento feito via cartão de crédito. Adicionalmente, realizamos
cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque (09/04/2020) até a data do pedido de RJ
(04/06/2020).
Trata-se de crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52 em moeda nacional, pelo valor de R$
354.047,65, pelo fato de possuir CNPJ e filial no Brasil. Todavia, o contrato e a dívida foi realizada em USD
(moeda estrangeira), motivo pelo qual excluímos o crédito em moeda nacional e habilitamos como fornecedor em
moeda estrangeira.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, AYRTON MARCHESINI e ODETE SCHVED MARCHESINI,
com data de embarque para 25/08/2020. Foi feito pagamento do valor a entrada via transferência eletrônica, cujo
valor líquido de comissão foi repassado à Queensberry pela agência (R$ 16.249,91) e saldo residual pago em 7
cheques que totalizam R$ 126.479,85, nos dias 10/01/2020 e 15/01/2020, respectivamente. Dos cheques dados
em pagamento 4 foram compensados, 2 foram devolvidos e 1 pendente de compensação. Os valores pagos foram
validados por esta Administradora Judicial, cujo crédito totalizou R$ 106.592,66. A relação de credores da
Recuperanda apresentou divergência em razão dos cheques devolvidos, que estavam a compensar quando da sua
elaboração, bem como em razão da comissão que foi habilitada por esta AJ.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2027

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Análise Administradora Judicial

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Movimento

Alteração

257

Baltazar Talayer Junior

315.789.690-34

Classe III

R$

9.208,56

2.346,00

258

Banco Bradesco S/A

60.746.948/0001-12

Classe III

R$

2.000.000,00

1.651.117,66

6.875.614,54

-

Não

Parcial

Inclusão

Não

Alteração

Valor Movimento

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

1.254,51

10.463,07

Classe III

561.386,46

1.438.613,54

Classe III

714.611,32

7.590.225,86

Classe III

259

Banco Itaú Unibanco

60.701.190/0001-04

Classe III

R$

260

Banco Itaú Unibanco

60.701.190/0001-04

Classe III

R$

874.203,00

-

Não

Exclusão

-

874.203,00

261

Banco Safra S/A

58.160.789/0001-28

Classe III

R$

2.860.260,89

-

Não

Alteração

-

22.768,14

2.837.492,75

Classe III

262

Banco Santander S/A

90.400.888/0001-42

Não constou

R$

-

N/A

6.761,47

6.761,47

Classe III

263

Banco Toyota do Brasil S.A.

03.215.790/0001-10

Classe III

R$

1.250.619,20

2.331.300,20

Classe III

-

1.080.681,00

2.513.781,72

Parcial

Alteração

-

Não constou

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Baltazar Talayer Junior e Priscilla A. Cavalheiro,
com data de embarque para 08/10/2020. Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com
crédito total de R$ 18.417,12, segregado igualmente entre os passageiros. Foi apresentada divergência de crédito,
sem a apresentação de documentos, pleiteando que o saldo total pago pelos passageiros, cotado ao câmbio de R$
4,46 da data da aquisição do pacote (12/02/2020) fosse convertido para o câmbio de R$ 5,577 da data do pedido
de recuperação judicial (04/06/2020), cujo valor pago total, segundo informou, teria sido de USD 4.692,00.
Esta Administradora Judicial procedeu com a análise do crédito com base em informações constantes no sistema e
documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou que houve recebimento financeiro total pela Recuperanda do
valor de R$ 18.415,15 (USD 4.129,00), via transferência bancária e cartão de crédito, além de comissão retida
pela agência de turismo no valor de R$ 2.510,98 (USD 563,00), totalizando o valor de R$ 20.926,13 (USD
4.692,00). Cabe destacar que, não foi identificada emissão de carta de crédito pela Recuperanda em moeda
estrangeira. Desta forma, embora o pacote de viagem adquirido tenha sido cotado em moeda estrangeira, a compra
foi realizada em moeda nacional, não sendo aplicável a atualização do câmbio.
Diante do exposto, não acatamos o pedido da divergência de crédito, porém, procedemos com ajuste do crédito
para fazer constar o valor total pago pelo pacote de viagem de R$ 20.926,13, segregado igualmente entre os
passageiros, Srs. Baltazar Talayer Junior e Priscilla A. Cavalheiro, com o valor de R$ 10.463,07 cada, na Classe
III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.

Validamos o crédito com base em análise técnica aos contratos das operações de crédito, extratos e demais
informações fornecidas pelos credores em divergência de crédito e pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base em análise técnica aos contratos das operações de crédito, extratos e demais
informações fornecidas pelos credores em divergência de crédito e pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base em análise técnica aos contratos das operações de crédito, extratos e demais
informações fornecidas pelos credores em divergência de crédito e pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base em análise técnica aos contratos das operações de crédito, extratos e demais
informações fornecidas pelos credores em divergência de crédito e pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base em análise técnica aos valores decorrentes de crédito consignado tomado por excolaboradores, que forma retidos em rescisão do contrato de trabalho e não repassado ao banco.
Trata-se de programas de incentivo corporativo adquiridos por cliente pessoa jurídica, Banco Toyota do Brasil
S.A., com datas de embarque registradas no sistema da Recuperanda para 31/12/2020 e 01/05/2021. O credor
constou habilitado na Relação de Credores do Art. 52 com crédito no valor de R$ 1.730.681,00.
Foi apresentada divergência administrativa pelo credor que pleiteou o valor total pago de R$ 2.513.781,72,
composto por valor em moeda nacional atualizado de R$ 1.957.894,45 e crédito em moeda estrangeira de EUR
97.850,25, convertido a taxa de câmbio de R$ 5,6810, de 03/06/2020, para o valor de R$ 555.887,27. Informou,
ainda, que o crédito habilitado na Relação de Credores do art. 52 de R$ 33.731,92, em favor de Cardif do Brasil
Vida e Previdência S.A. deve ser incorporado em seu crédito, visto que trata-se do mesmo programa adquirido
pelo referido Banco, mas que em parceria com a credora Cardif, o pagamento de R$ 60.000,00 foi realizado por
esta.
Esta Administradora Judicial analisou documentos e informações constantes da divergência de crédito, bem como
informação sistêmica e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou recebimento financeiro pela
Queensberry para os programa de incentivo de 2020 e de 2021 no valor total de R$ 2.463.000,00, já incluindo o
valor de R$ 60.000,00, pago de fato pela Cardif. Do montante pago, houve prestação de serviço no valor total de
R$ 131.699,80, a título de "grupo Banco Toyota Amsterdam" e "Viagem de inspeção", listados na composição do
crédito conforme DOC 47 disponibilizado pela divergência de crédito, do qual realizamos o abatimento visto que
foram valores que não compuseram o crédito do Banco Toyota junto a Queensberry em acertos realizados entre as
partes por meio de trocas de e-mails, resultando no valor líquido de R$ 2.331.300,20.
Quanto aos valores pago aos fornecedores, de EUR 97.850,25, estes já incorporam o saldo líquido
supramencionado pelo montante de R$ 534.449,16, conforme planilha disponibilizada pelo credor (DOC 47), e
não foram convertidos pelo câmbio da data do pedido de recuperação judicial, visto que embora o programa de
incentivo seja orçado em moeda estrangeira, a contratação/compra ocorreu em moeda nacional, motivo pelo qual
mantivemos o valor considerado na composição de saldo entre as partes.
Não restou valor de juros e correção monetária acerca da atualização do crédito, visto que tratam-se de programas
com vencimentos em 2020 e 2021, não indicando data específica de vencimento para a prestação de serviços no
contrato firmado entre as partes. Entretanto, no sistema da Recuperanda constou data de vencimento de
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fls. 2028

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

264

Banco Toyota do Brasil S.A.

03.215.790/0001-10

Classe III

R$

650.000,00

-

N/A

Exclusão

265

Banco Volvo (Brasil) S/A

58.017.179/0001-70

Classe III

R$

1.899,33

-

N/A

Alteração

266

Bartolomeu Cordeiro

104.433.394-49

Classe III

R$

30.315,50

-

N/A

Alteração

267

Beatriz Aparecida Vianna Abeche Fermozelli

367.015.489-20

Classe III

R$

14.142,60

-

N/A

Alteração

268

Beatriz Buarque de Gusmao Riedel

301.176.578-24

Classe III

R$

5.829,94

-

N/A

Alteração

Valor Movimento

-

650.000,00

3.798,67

-

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

5.698,00

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

417,83

30.733,34

Classe III

589,28

13.553,33

Classe III

2.913,96

2.915,98

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de programas de incentivo corporativo adquiridos por cliente pessoa jurídica, Banco Toyota do Brasil
S.A., com datas de embarque registradas no sistema da Recuperanda para 31/12/2020 e 01/05/2021. O credor
constou habilitado na Relação de Credores do Art. 52 com crédito no valor de R$ 1.730.681,00.
Foi apresentada divergência administrativa pelo credor que pleiteou o valor total pago de R$ 2.513.781,72,
composto por valor em moeda nacional atualizado de R$ 1.957.894,45 e crédito em moeda estrangeira de EUR
97.850,25, convertido a taxa de câmbio de R$ 5,6810, de 03/06/2020, para o valor de R$ 555.887,27. Informou,
ainda, que o crédito habilitado na Relação de Credores do art. 52 de R$ 33.731,92, em favor de Cardif do Brasil
Vida e Previdência S.A. deve ser incorporado em seu crédito, visto que trata-se do mesmo programa adquirido
pelo referido Banco, mas que em parceria com a credora Cardif, o pagamento de R$ 60.000,00 foi realizado por
esta.
Esta Administradora Judicial analisou documentos e informações constantes da divergência de crédito, bem como
informação sistêmica e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou recebimento financeiro pela
Queensberry para os programa de incentivo de 2020 e de 2021 no valor total de R$ 2.463.000,00, já incluindo o
valor de R$ 60.000,00, pago de fato pela Cardif. Do montante pago, houve prestação de serviço no valor total de
R$ 131.699,80, a título de "grupo Banco Toyota Amsterdam" e "Viagem de inspeção", listados na composição do
crédito conforme DOC 47 disponibilizado pela divergência de crédito, do qual realizamos o abatimento visto que
foram valores que não compuseram o crédito do Banco Toyota junto a Queensberry em acertos realizados entre as
partes por meio de trocas de e-mails, resultando no valor líquido de R$ 2.331.300,20.
Quanto aos valores pago aos fornecedores, de EUR 97.850,25, estes já incorporam o saldo líquido
supramencionado pelo montante de R$ 534.449,16, conforme planilha disponibilizada pelo credor (DOC 47), e
não foram convertidos pelo câmbio da data do pedido de recuperação judicial, visto que embora o programa de
incentivo seja orçado em moeda estrangeira, a contratação/compra ocorreu em moeda nacional, motivo pelo qual
mantivemos o valor considerado na composição de saldo entre as partes.
Não restou valor de juros e correção monetária acerca da atualização do crédito, visto que tratam-se de programas
com vencimentos em 2020 e 2021, não indicando data específica de vencimento para a prestação de serviços no
contrato firmado entre as partes. Entretanto, no sistema da Recuperanda constou data de vencimento de
Trata-se de programa incentivo corporativo adquirido por cliente pessoa jurídica, Banco Volvo (Brasil) S/A, com
data de embarque registrada no sistema da Recuperanda para 31/12/2020. A Recuperanda habilitou na Relação de
Credores do Art. 52 o crédito toal de R$ 5.698,00, segregado igualmente entre o Banco Volvo e os Srs. Julio
Farney Nogueira e Silva e Valeria Maria Borges e Silva, que tratam-se de pessoas premiadas pelo Banco. Não
houve apresentação de divergência pelos credores.
Esta Administradora Judicial analisou documentos e informações constantes do sistema da Recuperanda e validou
recebimento financeiro pela Queensberry no valor total de R$ 11.370,00. Porém, constou no sistema utilização do
valor do crédito de R$ 5.672,00, constou ainda evidência de embarque dos passageiros pessoas físicas, motivo
pelo qual os excluímos da Relação de Credores do Art. 7º § 2º. Desta forma, ajustamos o crédito e habilitamos ao
Banco Volvo o valor líquido do pagamento e valores decorrentes de embarques já realizados, resultando em R$
5.698,00, mesmo valor total habilitado pela Recuperanda, porém mantido apenas para o Banco Volvo.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, BARTOLOMEU CORDEIRO e MARIA SOUZA, com data de
embarque prevista para 09/04/2020. Não houve o embarque dos passageiros até a data do pedido de Recuperação
Judicial (04/06/2020). Foi feito pagamento do valor a entrada via TED (R$ 12.126,36), sendo que não houve
pagamento de comissão visto que a venda foi realizada pela loja da própria Recuperanda. O saldo residual foi
parcelado em 5 cheques pré datados, totalizando R$ 48.504,65. Esta AJ conferiu que todos os cheques foram
compensados em conta corrente da Recuperanda, cujo último vencimento se deu em 02/06/2020. A relação de
credores da Recuperanda apresentou diferena no comparativo com a nossa análise em razão da atualizaçõ do
crédito.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, BEATRIZ APARECIDA VIANNA ABECHE FERMOZELLI e
ORLANDO FERMOZELLI RODRIGUES JUNIOR, com data de embarque prevista para 07/09/2020. Foram
feitos pagamentos dos valores do sinal e compra do pacote FIT em 2 operações via transferência eletrônica de R$
8.383,5 e R$ 18.723,15, respectivamente, dos quais confirmamos no extrato bancário da Recuperanda. A venda do
serviço aéreo foi realizada em fatura apartada, sendo que o valor referente à comissão da Recuperanda (R$
1.145,46) foi pago via cartão de crédito, e o residual R$ 17.496,11, foi pago diretamente à Cia Aérea (BCC),
todavia não habilitamos a comissão do serviço prestado pela Recuperanda. A relação de credores da Recuperanda
apresentou divergência em relação ao nosso valor final de análise.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas BEATRIZ BUARQUE DE GUSMAO RIEDEL, RICARDO
FERRAZ RIEDEL, WALTER ZINN e MARIANE ZINN, com data de embarque para 12/07/2020. Foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, cujo valor registrado no sistema da Recuperanda, repassado
pela agência é de R$ 6.421,08. Houve ainda pagamento residual (R$ 6.132,00) com cartão de crédito. O sistema
da Recuperanda não registrou valor de comissão da agência. Constou na fatura, multa por cancelamento da reserva
no valor de USD 203 (R$ 889,14), que foi deduzido do crédito. Na Relação de Credores da Recuperanda não
foram listados os credores Walter Zinn e Marianne Zinn. O resultado de nossa análise apresentou equena
divergência do valor total do file listado pela Recuperanda, todavia, incluímos os credores Walter Zinn e Marianne
Zinn.
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fls. 2029

Divergências e Habilitações
Adm.
#

269

NOME

Beatriz Ghidalevich Dovidio Szulc

270

Beatriz L N de Oliveira

271

Beatriz Maria Machado Teles de Carvalho

CPF

146.443.817-05

313.949.478-52

4507096634

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

53.050,85

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Valor Movimento

6.365,78

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

59.416,63

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

R$

1.563,00

-

N/A

Alteração

1.223,02

2.786,02

Classe III

Classe III

R$

10.890,24

-

N/A

Alteração

7.086,39

17.976,63

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacotes contratado para 2 pessoas (Files 2246478.5 e 2341359.7), Srs Beatriz Ghidalevich Dovidio
Szulc e Izaac Szulc, com datas de embarque para 09/10/2019 (File 2246478.5), que não ocorreu, e 09/09/2020
(File 2341359.7), após o pedido de RJ (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação
de Credores do Art. 52 com valor total de R$ 106.101,71. No File 2246475.5 foi realizado pagamento a vista para
a agência de turismo que repassou para a Recuperanda o valor líquido de comissão de R$ 18.481,59, em
17/07/2019. O valor da comissão registrado no sistema da Recuperanda correspondeu a R$ 10.110,04, do qual
habilitamos. O saldo residual de R$ 62.667,28 foi pago com cartão de crédito, em 18/07/2019. Constou ainda,
reembolso de R$ 854,98, realizado em 12/09/2019. Assim, o valor total atualizado para este file correspondeu a
R$ 90.403,93.
No file 2341359.7 houve pagamento a vista para a agência de turismo que realizou repasse para a Recuperanda do
valor líquido de comissão de R$ 5.058,84, em 19/02/2020. O valor da comissão constante do sistema da
Recuperanda corresponde a R$ 3.476,50, do qual habilitamos. O saldo residual foi pago com cartão de crédito no
valor de R$ 19.894,00. Assim, o valor total atualizado apurado para o file correspondeu a R$ 28.429,34.
O crédito total apurado, atualizado, foi de R$ 118.833,27. Procedemos com o ajuste.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas BEATRIZ L N DE OLIVEIRA, FLAVIO PINHEIRO CORSINI,
GABRIELA CORSINI e RAFAELA DE OLIVEIRA CORSINI, com data de embarque para 28/06/2020,
posterior a data do pedido de RJ, sendo que o embarque não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via
transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 6.252,08) para a Recuperanda. O
valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 4.892,00, do qual habilitamos. Segundo constou no
sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 44.576,00 foi pago diretamente à Cia Marítima, sem transitar pelo
financeiro da Recuperanda, porém a Recuperanda não recebeu comissão pela venda. Procedemos com o ajuste do
crédito.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para grupo de 10 passageiros, Srs. Beatriz Maria
Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda Dolabella, Paulo Cesar Machado, Lenira de Castro Luiz,
Bony Maria de Figueiredo Mariano, Jorge Wellington da Cunha Dourado, Andrea Picinin Paolucci, Maria Vilma
Afonso Alagiyawanna, Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo. O grupo correspondente a análise de
crédito envolveu 3 referências de compras identificadas pelos Files 2410953.1, 2410953.2 e 2410953.3. Foi
apresentada divergência de crédito requerendo ajustes em valores pagos pelos credores, habilitação dos créditos
das Sras Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo e exclusão dos créditos de Lenira de Castro Luiz e
Andrea Picinin Paolucci, porém, sem o envio de documentação suporte acerca dos comprovantes dos pagamentos,
bem como, detalhamento de cada credor relacionado ao grupo.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise em informações constantes da divergência de crédito, bem
como em informações dos sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou os créditos dos credores
relacionados no grupo.
O File 2410953.1, possui todos os passageiros do grupo, todavia, procedemos com as exclusões dos créditos de
Lenira de Castro Luiz e Andrea Picinin Paolucci, conforme solicitado em divergência, bem como habilitou as Sras
Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo, com base em informações sistêmica. Como critério de apuração
dos créditos foram verificados pagamentos realizados com cheques e cartões de crédito, de cada pagante e
identificados os respectivos estornos, devoluções e resgates totais e parciais, de cada credor, resultando no crédito
total líquido de R$ 55.293,54. Os valores pagos à Recuperanda a vista (depósitos e transferências eletrônicas)
totalizaram R$ 25.252,54, e foram segregados igualmente entre os 8 credores habilitados por esta Administradora
Judicial, sendo distribuído o valor por passageiro de R$ 3.156,57. O total habilitado por este File corresponedeu a
R$ 80.546,08, vide composição no Anexo I.
O File 2410953.2 possui como credores apenas os Srs. Paulo Cesar Machado e Bony Maria de Figueiredo
Mariano. O valor total recebido pela Recuperanda por esta referência validado conforme sistema e documentos
correspondeu a R$ 10.039,91, além de registro de comissão de R$ 674,34, totalizando R$ 10.714,25, segregado
igualmente entre os passageiros.
O File 2410953.3 possui como credores Beatriz Maria Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda
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fls. 2030

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

272

Beatriz Maria Machado Teles de Carvalho

273

Beatriz Maria Soares Frasca

274

275

Beatriz Odebrecht

Benedicto Ferreira do Amaral Filho

CPF

4507096634

254.767.180-87

217.500.419-87

409.064.508-53

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Classe III

R$

1.435,84

-

N/A

Exclusão

Classe III

R$

23.716,89

-

N/A

Alteração

Classe III

Classe III

R$

R$

10.535,33

7.593,42

-

-

N/A

N/A

Alteração

Alteração

Valor Movimento

-

1.435,84

3.095,24

1.925,00

3.595,18

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

26.812,13

12.460,33

11.188,60

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para grupo de 10 passageiros, Srs. Beatriz Maria
Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda Dolabella, Paulo Cesar Machado, Lenira de Castro Luiz,
Bony Maria de Figueiredo Mariano, Jorge Wellington da Cunha Dourado, Andrea Picinin Paolucci, Maria Vilma
Afonso Alagiyawanna, Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo. O grupo correspondente a análise de
crédito envolveu 3 referências de compras identificadas pelos Files 2410953.1, 2410953.2 e 2410953.3. Foi
apresentada divergência de crédito requerendo ajustes em valores pagos pelos credores, habilitação dos créditos
das Sras Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo e exclusão dos créditos de Lenira de Castro Luiz e
Andrea Picinin Paolucci, porém, sem o envio de documentação suporte acerca dos comprovantes dos pagamentos,
bem como, detalhamento de cada credor relacionado ao grupo.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise em informações constantes da divergência de crédito, bem
como em informações dos sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou os créditos dos credores
relacionados no grupo.
O File 2410953.1, possui todos os passageiros do grupo, todavia, procedemos com as exclusões dos créditos de
Lenira de Castro Luiz e Andrea Picinin Paolucci, conforme solicitado em divergência, bem como habilitou as Sras
Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo, com base em informações sistêmica. Como critério de apuração
dos créditos foram verificados pagamentos realizados com cheques e cartões de crédito, de cada pagante e
identificados os respectivos estornos, devoluções e resgates totais e parciais, de cada credor, resultando no crédito
total líquido de R$ 55.293,54. Os valores pagos à Recuperanda a vista (depósitos e transferências eletrônicas)
totalizaram R$ 25.252,54, e foram segregados igualmente entre os 8 credores habilitados por esta Administradora
Judicial, sendo distribuído o valor por passageiro de R$ 3.156,57. O total habilitado por este File corresponedeu a
R$ 80.546,08, vide composição no Anexo I.
O File 2410953.2 possui como credores apenas os Srs. Paulo Cesar Machado e Bony Maria de Figueiredo
Mariano. O valor total recebido pela Recuperanda por esta referência validado conforme sistema e documentos
correspondeu a R$ 10.039,91, além de registro de comissão de R$ 674,34, totalizando R$ 10.714,25, segregado
igualmente entre os passageiros.
O File 2410953.3 possui como credores Beatriz Maria Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, BEATRIZ MARIA SOARES FRASCA e CLAUDIO LOPES GUEDES
FRASCA, com data de embarque para 15/10/2020. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 24.691,27) para a Recuperanda, porém, neste deposito
contém valores de ( R$ 1552,98 ) e ( R$ 9.781,20) que pertecem a outros passageiros referente File 2332530.3 .
Pagamento restante em cartão de crédito 09/12/2019, cartão Claudio Lopes Guedes Frasca ( R$ 36099,60). O
sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.190,47, do qual
habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente montante de ( R$ 53.624,05).Constam 2 passageiros, motivo
pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. A relação de credores da Recuperanda apresentou pequena
divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da conversão da moeda.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas BEATRIZ ODEBRECHT e ELISE FANK, com data de embarque
para 14/05/2020, que não ocorreu. Em 18/12/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 17.523,26) para a Recuperanda. O valor de
comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 3.742,31, do qual habilitamos. Segundo constou no sistema
da Recuperanda, o valor residual de R$ 11.160,63 foi pago via cartão de crédito, também no dia 18/12/2019.
Constou registro de reembolso total de R$ 4.607,93, no dia 17/04/2020. Constou ainda, em 05/05/2020, registro
de estorno parcial do cartão de crédito no valor de R$ 3.008,82. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização
do crédito, da data do vencimento do embarque (14/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial
(04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas BENEDICTO FERREIRA DO AMARAL FILHO e ELOISA
HELENA MORGADO DO AMARAL, com data de embarque para 10/05/2020, que não ocorreu. Foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, no valor bruto de R$ 22.247,88 para a Recuperanda, em
06/01/2020. No dia 17/01/2020, a Recuperanda realizou o repasse do valor de R$ 7.061,04, referente a comissão.
Houve ainda pagamento residual, em 06/01/2020, no valor de R$ 49.427,28,00, via cartão de crédito, porém
extornado integralmente em 31/03/2020. Adicionalmente, foi aplicado cálculo de atualização da data de
vencimento da viagem (10/05/2020) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020). pROCEDEMOS
COM O AJUSTE
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fls. 2031

Divergências e Habilitações
Adm.
#

276

NOME

Benedito Alfredo Matias

CPF

254.835.366-49

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

30.599,78

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Exclusão

277

Benedito Gleria Filho

744.410.868-49

Classe III

R$

25.489,02

-

N/A

Alteração

278

Benedito Teixeira dos Santos

100.486.421-34

Classe III

R$

30.549,86

-

N/A

279

Berenice Costa Brito

Classe III

R$

21.952,62

-

280

Berenice Pinheiro Monteiro

132.749.886-34

Classe III

R$

62.155,48

-

281

Bernadete Junqueira Guimaraes

948.556.921-15

Classe III

R$

7.519,75

4780158877

38.468,18

Valor Movimento

-

-

30.599,78

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

3.074,50

22.414,52

Classe III

Alteração

4.908,22

35.458,08

Classe III

N/A

Alteração

2.850,36

24.802,98

Classe III

N/A

Alteração

9.878,69

72.034,17

Classe III

Parcial

Alteração

12.779,10

20.298,85

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Benedito Alfredo Matias e Angela de Fatima
Teixeira, com embarque previsto para 24/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou
R$ 61.199,73, além de comissão paga a agência de R$ 7.828,78. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52 com valor de R$ 61.199,56, na classe III - quirografários, correspondente ao valor financeiro
recebido pela Recuperanda. Em divergência de crédito administrativa os credores disponibilizaram carta de crédito
assinada pela Recuperanda, no valor de USD 16.900,00.
Esta Administradora Judicial realizou análise da divergência administrativa, bem como de registros sistêmico e
documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda
estrangeira (USD), mediante emissão de carta de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 16.900,00,
motivo pelo qual acatamos o pedido da divergência administrativa.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito e alteramos o valor habilitado para fazer constar USD
16.900,00 (em moeda estrangeira), em favor de Benedito Alfredo Matias e Angela de Fatima Teixeira, na Classe
III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas ANA EUGENIA DE AZEVEDO GLERIA e BENEDITO GLERIA
FILHO, com data de embarque para 08/06/2020, posterior a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo embarque
não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o
valor líquido de R$ 5.683,57, em 12/12/2020, para a Recuperanda. O valor de comissão registrado em sistema é
de R$ 6.792,28. Houve ainda pagamento residual (R$ 45.294,48) com 7 cheques dos quais 5 foram compensados
e os 2 últimos cheques, no valor total de R$ 12.941,28, foram devolvidos pelo motivo 21 (sustado). Procedemos
com o ajuste.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas BENEDITO TEIXEIRA DOS SANTOS e IRANIDES MARIA
MOREIRA LEAL, com data de embarque para 07/09/2020, posterior a data do pedido de RJ (04/06/2020). Foi
feito pagamento a vista em conta corrente da agência, que repassou o valor líquido de comissão à Recuperanda em
13/12/2019. O valor da comissão paga indicado no sistema da Recuperanda é de R$ 9.816,44
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas BERENICE COSTA BRITO e ROBERTO MIGUEL POSTEL, com
data de embarque para 10/05/2020, sendo que o embarque não ocorreu. Em 17/02/2020, foi feito pagamento do
valor da entrada, via transferência bancária, para a conta da Recuperanda no valor de R$ 17.748,72, sendo que a
comissão (R$ 5.412,09) foi paga a agência em 21/02/2020. Adicionalmente, foi realizado, em 17/02/2020,
pagamento do valor residual de R$ 31.570,56, via cartão de crédito. Procedemos com o ajuste
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas BERENICE PINHEIRO MONTEIRO e PLAUTO AFONSO DA
SILVA RIBEIRO, com data de embarque para 25/08/2020, em data posterior a do pedido de RJ (04/06/2020).
Ocorreram 2 pagamentos via transferência bancária em 09/12/2019, no valor de R$ 85.000,00, e em 10/12/2019,
no valor de R$ 39.311,49, este líquido do valor da comissão, que foi retida pela agência de viagem (R$
19.756,86).
Trata-se de pacote contratado para 7 pessoas com três file vinculados File 2383354-1, File 2383354-2, File
2383354-3; Bernadete Junqueira Guimaraes, Luzia de Fatima Lobo Mulser, Maria Amelia Garcia de Alencar,
Maria Elizia Borges, Regina Celia Fleury da Silva e Souza, Virginia Castelo Branco Ferreira Costa Torres e Zelia
Diniz Whitmer, com data de embarque para 08/10/2020. O pagamento foi feito de diversas maneiras, pagamento
em dois cartões de crédito do titular Regina Celia F. da Silva, valor total de ( R$ 31.179,00); Houve pagamento
com 4 cheques dos quais apenas um foi compensado e os outros três primeiros foram devolvidos, porém
compensados em deposito bancário de Luzia de Fatima Lobo mulser nas datas 06/01/20 ( R$ 3.800,00) , 29/01/20
( R$ 3.890,00) e 06/03/20 ( R$ 3.900,00). Luzia de Fatima Lobo mulser pagou outro valor em cartão de crédito (
R$ 1.431,23) ; pagamento em dois cartões de crédito do titular Maria Amelia Garcia de alencar 31/01/20 ( R$
1.431,23) e 03/12/19 ( R$ 15.589,00) com valor total de ( R$ 17.020,23); pagamento em cartões de crédito do
titular Maria Amelia Garcia de alencar 31/01/20 ( R$ 1.431,23) e 03/12/19 ( R$ 15.589,00) com valor total de (
R$ 17.020,23); Pagamento cartão de crédito de Gustavo Adolfo que não é passageiro, 31/01/20 cartão de crédito
(R$ 1.431,23) e 04/02/20 deposito valor de (R$ 220,00); Pagamento em cartão de crédito do titular Maria Elizia
Borges , 03/12/19 a, valor total de ( R$ 15.588,00) estornado ( R$ 11.197,20) 16/04/20; Pagamento Cartão de
crédito de Bernadete Junqueira Guimaraes 03/12/19 valor de (R$ 15.676,00). a Recuperanda pagou a despesa e
descontou na relação credores NF 1811 e 1812 Comissao a parte no valor de ( R$ 13.736,10). O credor
apresentou divergencia para habilitação dos bilhetes aéreos , todavia, todos pagos diretamento a Cia aérea ,
acatamos parcialmente o pedido, cujo valor total do crédito foi segregado igualmente entre os passageiros,
adionalmente, a credora pediu exclusão da passageira Maria Amelia Garcia de Alencar, visto que, esta teve o seu
estorno integral.
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fls. 2032

Divergências e Habilitações
Adm.
#

282

283

284

NOME

Bernadete Junqueira Guimaraes

Bic Amazônia Sa

Bony Maria de Figueiredo Mariano

CPF

948.556.921-15

04.402.277/0004-44

359.803.546-20

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

R$

22.377,11

433.785,63

10.890,24

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

1.622.542,81

20.736,31

N/A

Parcial

Parcial

Análise Administradora Judicial
Movimento

Exclusão

Alteração

Alteração

Valor Movimento

-

22.377,11

1.179.214,37

1.583,00

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

1.613.000,00

12.473,24

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 7 pessoas com três file vinculados File 2383354-1, File 2383354-2, File
2383354-3; Bernadete Junqueira Guimaraes, Luzia de Fatima Lobo Mulser, Maria Amelia Garcia de Alencar,
Maria Elizia Borges, Regina Celia Fleury da Silva e Souza, Virginia Castelo Branco Ferreira Costa Torres e Zelia
Diniz Whitmer, com data de embarque para 08/10/2020. O pagamento foi feito de diversas maneiras, pagamento
em dois cartões de crédito do titular Regina Celia F. da Silva, valor total de ( R$ 31.179,00); Houve pagamento
com 4 cheques dos quais apenas um foi compensado e os outros três primeiros foram devolvidos, porém
compensados em deposito bancário de Luzia de Fatima Lobo mulser nas datas 06/01/20 ( R$ 3.800,00) , 29/01/20
( R$ 3.890,00) e 06/03/20 ( R$ 3.900,00). Luzia de Fatima Lobo mulser pagou outro valor em cartão de crédito (
R$ 1.431,23) ; pagamento em dois cartões de crédito do titular Maria Amelia Garcia de alencar 31/01/20 ( R$
1.431,23) e 03/12/19 ( R$ 15.589,00) com valor total de ( R$ 17.020,23); pagamento em cartões de crédito do
titular Maria Amelia Garcia de alencar 31/01/20 ( R$ 1.431,23) e 03/12/19 ( R$ 15.589,00) com valor total de (
R$ 17.020,23); Pagamento cartão de crédito de Gustavo Adolfo que não é passageiro, 31/01/20 cartão de crédito
(R$ 1.431,23) e 04/02/20 deposito valor de (R$ 220,00); Pagamento em cartão de crédito do titular Maria Elizia
Borges , 03/12/19 a, valor total de ( R$ 15.588,00) estornado ( R$ 11.197,20) 16/04/20; Pagamento Cartão de
crédito de Bernadete Junqueira Guimaraes 03/12/19 valor de (R$ 15.676,00). a Recuperanda pagou a despesa e
descontou na relação credores NF 1811 e 1812 Comissao a parte no valor de ( R$ 13.736,10). O credor
apresentou divergencia para habilitação dos bilhetes aéreos , todavia, todos pagos diretamento a Cia aérea ,
acatamos parcialmente o pedido, cujo valor total do crédito foi segregado igualmente entre os passageiros,
adionalmente, a credora pediu exclusão da passageira Maria Amelia Garcia de Alencar, visto que, esta teve o seu
estorno integral.
Trata-se de programa incentivo corporativo adquirido por cliente pessoa jurídica, BIC Amazônia S.A., com data de
embarque registrada no sistema da Recuperanda para 31/12/2020. O credor constou habilitado na Relação de
Credores do Art. 52 com crédito no valor de R$ 433.785,63.
Foi apresentada divergência administrativa pelo credor que pleiteou o valor total pago, com correção monetária, de
R$ 1.622.542,81.
Esta Administradora Judicial analisou documentos e informações constantes da divergência de crédito, bem como
informação sistêmica e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou recebimento financeiro pela
Queensberry no valor total de R$ 1.613.000,00. Não atualizamos o crédito visto que a data de embarque de
31/12/2020 é posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020) e não encontrava-se vencida.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito para fazer constar o valor de R$ 1.613.000,00,
em favor de BIC Amazônia S.A., na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para grupo de 10 passageiros, Srs. Beatriz Maria
Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda Dolabella, Paulo Cesar Machado, Lenira de Castro Luiz,
Bony Maria de Figueiredo Mariano, Jorge Wellington da Cunha Dourado, Andrea Picinin Paolucci, Maria Vilma
Afonso Alagiyawanna, Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo. O grupo correspondente a análise de
crédito envolveu 3 referências de compras identificadas pelos Files 2410953.1, 2410953.2 e 2410953.3. Foi
apresentada divergência de crédito requerendo ajustes em valores pagos pelos credores, habilitação dos créditos
das Sras Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo e exclusão dos créditos de Lenira de Castro Luiz e
Andrea Picinin Paolucci, porém, sem o envio de documentação suporte acerca dos comprovantes dos pagamentos,
bem como, detalhamento de cada credor relacionado ao grupo.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise em informações constantes da divergência de crédito, bem
como em informações dos sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou os créditos dos credores
relacionados no grupo.
O File 2410953.1, possui todos os passageiros do grupo, todavia, procedemos com as exclusões dos créditos de
Lenira de Castro Luiz e Andrea Picinin Paolucci, conforme solicitado em divergência, bem como habilitou as Sras
Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo, com base em informações sistêmica. Como critério de apuração
dos créditos foram verificados pagamentos realizados com cheques e cartões de crédito, de cada pagante e
identificados os respectivos estornos, devoluções e resgates totais e parciais, de cada credor, resultando no crédito
total líquido de R$ 55.293,54. Os valores pagos à Recuperanda a vista (depósitos e transferências eletrônicas)
totalizaram R$ 25.252,54, e foram segregados igualmente entre os 8 credores habilitados por esta Administradora
Judicial, sendo distribuído o valor por passageiro de R$ 3.156,57. O total habilitado por este File corresponedeu a
R$ 80.546,08, vide composição no Anexo I.
O File 2410953.2 possui como credores apenas os Srs. Paulo Cesar Machado e Bony Maria de Figueiredo
Mariano. O valor total recebido pela Recuperanda por esta referência validado conforme sistema e documentos
correspondeu a R$ 10.039,91, além de registro de comissão de R$ 674,34, totalizando R$ 10.714,25, segregado
igualmente entre os passageiros.
O File 2410953.3 possui como credores Beatriz Maria Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda
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fls. 2033

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

285

Bony Maria de Figueiredo Mariano

359.803.546-20

Classe III

R$

5.020,64

-

N/A

Exclusão

286

Breno Jose Santiago Bezerra de Lima

023.688.714-97

Classe III

R$

60.008,56

-

N/A

Alteração

287

Brisa Argolo

062.883.345-88

Classe III

R$

1.332,00

-

N/A

Sem movimento

288

Bruna Gonçalves de Menezes

143.949.517-39

Classe III

R$

31.785,66

-

N/A

Exclusão

289

Bruna Moura Calil

400.110.838-08

Classe III

R$

66.428,18

-

N/A

Alteração

Valor Movimento

-

5.020,64

7.677,43

-

-

31.785,66

8.610,88

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

67.685,99

Classe III

1.332,00

Classe III

-

75.039,06

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para grupo de 10 passageiros, Srs. Beatriz Maria
Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda Dolabella, Paulo Cesar Machado, Lenira de Castro Luiz,
Bony Maria de Figueiredo Mariano, Jorge Wellington da Cunha Dourado, Andrea Picinin Paolucci, Maria Vilma
Afonso Alagiyawanna, Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo. O grupo correspondente a análise de
crédito envolveu 3 referências de compras identificadas pelos Files 2410953.1, 2410953.2 e 2410953.3. Foi
apresentada divergência de crédito requerendo ajustes em valores pagos pelos credores, habilitação dos créditos
das Sras Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo e exclusão dos créditos de Lenira de Castro Luiz e
Andrea Picinin Paolucci, porém, sem o envio de documentação suporte acerca dos comprovantes dos pagamentos,
bem como, detalhamento de cada credor relacionado ao grupo.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise em informações constantes da divergência de crédito, bem
como em informações dos sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou os créditos dos credores
relacionados no grupo.
O File 2410953.1, possui todos os passageiros do grupo, todavia, procedemos com as exclusões dos créditos de
Lenira de Castro Luiz e Andrea Picinin Paolucci, conforme solicitado em divergência, bem como habilitou as Sras
Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo, com base em informações sistêmica. Como critério de apuração
dos créditos foram verificados pagamentos realizados com cheques e cartões de crédito, de cada pagante e
identificados os respectivos estornos, devoluções e resgates totais e parciais, de cada credor, resultando no crédito
total líquido de R$ 55.293,54. Os valores pagos à Recuperanda a vista (depósitos e transferências eletrônicas)
totalizaram R$ 25.252,54, e foram segregados igualmente entre os 8 credores habilitados por esta Administradora
Judicial, sendo distribuído o valor por passageiro de R$ 3.156,57. O total habilitado por este File corresponedeu a
R$ 80.546,08, vide composição no Anexo I.
O File 2410953.2 possui como credores apenas os Srs. Paulo Cesar Machado e Bony Maria de Figueiredo
Mariano. O valor total recebido pela Recuperanda por esta referência validado conforme sistema e documentos
correspondeu a R$ 10.039,91, além de registro de comissão de R$ 674,34, totalizando R$ 10.714,25, segregado
igualmente entre os passageiros.
O File 2410953.3 possui como credores Beatriz Maria Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda
Trata-se de pacote contratado por BRENO JOSE SANTIAGO BEZERRA DE LIMA, com data de embarque para
03/04/2020, que não ocorreu. O credor realizou pagamentos por 2 transferências bancárias realizadas para a
agência de turismo, que transferiu para a Recuperanda os valores líquidos de comissão, também em 2 etapas,
sendo R$ 3.188,95, em 18/10/2019, correspondente ao valor do sinal, e R$ 12.064,50, em 23/10/2019.
Adicionalmente, foi realizado pagamento via cartão de crédito no valor de R$ 44.757,44, dividido em 7 parcelas.
Em 13/03/2020, houve registro no sistema da Recuperanda sinalizando a alteração da data de embarque para
25/09/2020, posterior a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020). O crédito a habilitar atualizado
correspondeu a R$ 67.685,99. Procedemos com ajuste.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas BRISA ARGOLO, LUIZ ARGOLO NOBRE CUNHA e SHIRLEY
ARGOLO CUNHA, com data de embarque para 18/06/2020, posterior a data do pedido de RJ, sendo que o
embarque não ocorreu. Foi feito pagamento do valor apenas do sinal, via transferência bancária, em 2 operações,
no dia 05/02/2020, validado por esta AJ. Não houve diferença entre o saldo de nossa análise e o listado pela
Recuperanda na Relação de Credores.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 3 passageiros, Srs Bruna Gonçalves de Menezes, Franceschina Serpa
Gonçalves e José Gonçalves, com embarque previsto para 20/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos
pagamentos totalizou R$ 95.358,70, além de comissão paga a agência de R$ 12.347,91. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 95.357,00, na classe III - quirografários,
correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 25.953,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 25.953,00
(em moeda estrangeira), em favor de Bruna Gonçalves de Menezes, Franceschina Serpa Gonçalves e José
Gonçalves, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas BRUNA MOURA CALIL e FILIPE CICONELLI PEIXOTO, com
data de embarque para 20/06/2020, posterior a data do pedido de RJ, sendo que o embarque não ocorreu.
Conforme fatura, trata-se de pacote de lua de mel, motivo pelo qual o pagador identificado da quantia paga via
cartão de crédito não é passageiro (Carlos Gama Sauaia). Foi feito pagamento do valor da entrada, via
transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de R$ 32.401,46 para a Recuperanda. O
valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 17.221,75. Segundo constou no sistema da
Recuperanda, o valor residual de R$ 100.454,90 foi pago via cartão de crédito em 4 parcelas. O valor validado por
esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, líquido de comissão. Não houve
saldo de atualização, visto que o vencimento da viagem ocorreu em data posterior a data do pedido de RJ.
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fls. 2034

Divergências e Habilitações
Adm.
#

290

NOME

Bruno S. Carvalho Fagundes

CPF

355.669.218-09

291

Bruno S. V. Silveira

234.028.904-10

292

BV Financeira S.A.

59.588.111/0001-03

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

Classe III

R$

Não constou

R$

54.642,01

9.742,82

-

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

16.767,50

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Valor Movimento

1.052,58

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

55.694,59

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Parcial

Alteração

3.821,70

13.564,52

Classe III

N/A

Inclusão

5.076,10

5.076,10

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de compras de 3 pacotes de viagem com diversos pagamentos via depósito e cartão. As vendas
2451141.1 e 2443170.1 foram para 2 passageiros, ANTONIO DA SILVA FAGUNDES FILHO e ALEXANDRA
MARTINS CORREIA FAGUNDES, com pagamentos via depósito e cartão de crédito, que totalizaram R$
38.142,84 e R$ 98.442,04, respectivamente. Validamos os pagamentos e aplicamos atualização monetária das
datas dos vencimentos das viagens (17/02/2020 e 21/12/2019, respectivamente) até a data do pedido de
Recuperação Judicial (04/06/2020), cujos saldos atualizados corresponderam a R$ 39.464,30 e R$ 105.218.60,
respectivamente.
A venda 2464623.2 ocorreu para 7 pessoas da mesma família, sendo que o valor total pago foi de R$ 382.494,00.
Aplicamos cálculo de atualização da data de embarque vencida (29/03/2020) até a data do pedido de RJ, chegando
ao total atualizado de R$ 389.862,12. Em nenhuma das vendas foi identificado saldo de devolução ou estorno, bem
como, não houve desconto a título de comissão para a agência, porém, o sistema registrou valores que foram pagos
pelos clientes diretamente à cia aérea, e não foram listados nos créditos sujeitos à Recuperação Judicial. Ao final
da análise, os créditos foram divididos por cada venda aos respectivos passageiros. A diferença entre os valores
habilitados pela Recuperanda em sua Relação de Credores e os valores analisados por esta AJ corresponde aos
créditos das vendas 2451141.1 e 2443170.1 que não haviam sido habilitados, bem como, por valores de
atualização, não calculados pela Recuperanda em sua Relação de Credores.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 6 passageiros (file 2420697.1), Srs. Bruno S. V. Silveira, Maria
Silveira, Alberto Salazar, Raquel R.S. Salazar, Carlos Aurélio de Carvalho Nunes e Andrea Otoch Jereissati de
Carvalho, com data de embarque para 12/03/2021, posterior a data do pedido de RJ. Os clientes constaram
habilitados na Relação de Credores do Art. 52, referente a este pacote pelo valor total de R$ 68.199,75, segregado
igualmente entre os 6 passageiros já mencionados e tambem para Rafaella Carvalho, com R$ 9.742,82 cada. Os 6
clientes apresentaram divergência de crédito pleiteando valor de R$ 16.767,50 para cada passageiro, totalizando
crédito de R$ 100.605,00. Cabe destacar que, embora solicitado, não foram evidenciados todos os pagamentos que
cada credor realizou pela compra do pacote de viagem, não sendo possível identificar e segregar os créditos pelos
pagantes.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos disponibilizados em divergência de crédito,
bem como em informações do sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda e apurou recebimento financeiro
total pela Recuperanda de R$ 98.306,00, sendo 2 pagamentos com cartão de crédito de R$ 22.580,00, 1
pagamento com cartão de crédito de R$ 31.816,00, 2 depósitos de R$ 6.248,00 e 1 depósito de R$ 8.834,00. Em
07/05/2020 houve estorno parcial do pagamento com cartão de crédito de R$ 30.115,16, resultando no saldo
líquido recebido pela Recuperanda de R$ 68.190,84. Adicionalmente, constou registrado no sistema da
Recuperanda retenção de comissão pela agência de turismo no valor total de R$ 13.196,25, que somado ao valor
recebido corresponde ao valor de R$ 81.387,09. Segregamos esse valor entre os 6 passageiros desse pacote de
viagem, sendo o valor habilitado para cada passageiro de R$ 13.564,52. A credora Rafaella Carvalho foi excluída
da Relação de Credores do Art. 7º § 2º, visto que constou evidência de cancelamento e estorno do valor pago,
conforme estorno de cartão já reportado.
Houve, ainda, outra compra (File 2420697.2) pela credora Sra Andrea Otoch Jereissati de Carvalho, cujo valor
habilitado na Relação de Credores do Art. 52 correspondeu a R$ 20.139,10. Esta Administradora Judical validou
recebimento total pela Recuperanda do valor de R$ 20.138,00, além de comissão retida pela agência de turismo no
valor de R$ 2.746,26, totalizando R$ 22.884,26.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito e alteramos os créditos dos Srs. Bruno S. V.
Silveira, Maria Silveira, Alberto Salazar, Raquel R.S. Salazar e Carlos Aurélio de Carvalho Nunes para o valor de
Validamos o crédito com base em análise técnica aos valores decorrentes de crédito consignado tomado por excolaboradores, que forma retidos em rescisão do contrato de trabalho e não repassado ao banco.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2035

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

293

Cardif do Brasil Vida E Previdencia S.A.

03.546.261/0001-08

Classe III

R$

33.731,92

294

Carina Rocha Bissolotti

321.370.278-10

Classe III

R$

2.471,16

295

Carla Fayet Hunsche

351.347.397-49

Classe III

R$

2.787,50

296

Carla Luciana Vieira

179.063.688-43

Classe III

R$

33.656,78

297

298

Carlos Alberto Benetti

Carlos Alberto de Campos

125.765.300-87

2536552853

Classe III

Classe III

R$

R$

18.839,73

1.636,00

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Exclusão

Não

Alteração

0,27

2.471,43

Classe III

-

N/A

Alteração

2.438,82

5.226,32

Classe III

-

N/A

Alteração

4.384,89

38.041,67

Classe III

-

-

N/A

N/A

Alteração

Alteração

-

33.731,92

728,34

1,72

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

N/A

4.001,92

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

18.111,39

1.637,72

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de programas de incentivo corporativo adquiridos por cliente pessoa jurídica, Banco Toyota do Brasil
S.A., com datas de embarque registradas no sistema da Recuperanda para 31/12/2020 e 01/05/2021. O credor
constou habilitado na Relação de Credores do Art. 52 com crédito no valor de R$ 1.730.681,00.
Foi apresentada divergência administrativa pelo credor que pleiteou o valor total pago de R$ 2.513.781,72,
composto por valor em moeda nacional atualizado de R$ 1.957.894,45 e crédito em moeda estrangeira de EUR
97.850,25, convertido a taxa de câmbio de R$ 5,6810, de 03/06/2020, para o valor de R$ 555.887,27. Informou,
ainda, que o crédito habilitado na Relação de Credores do art. 52 de R$ 33.731,92, em favor de Cardif do Brasil
Vida e Previdência S.A. deve ser incorporado em seu crédito, visto que trata-se do mesmo programa adquirido
pelo referido Banco, mas que em parceria com a credora Cardif, o pagamento de R$ 60.000,00 foi realizado por
esta.
Esta Administradora Judicial analisou documentos e informações constantes da divergência de crédito, bem como
informação sistêmica e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou recebimento financeiro pela
Queensberry para os programa de incentivo de 2020 e de 2021 no valor total de R$ 2.463.000,00, já incluindo o
valor de R$ 60.000,00, pago de fato pela Cardif. Do montante pago, houve prestação de serviço no valor total de
R$ 131.699,80, a título de "grupo Banco Toyota Amsterdam" e "Viagem de inspeção", listados na composição do
crédito conforme DOC 47 disponibilizado pela divergência de crédito, do qual realizamos o abatimento visto que
foram valores que não compuseram o crédito do Banco Toyota junto a Queensberry em acertos realizados entre as
partes por meio de trocas de e-mails, resultando no valor líquido de R$ 2.331.300,20.
Quanto aos valores pago aos fornecedores, de EUR 97.850,25, estes já incorporam o saldo líquido
supramencionado pelo montante de R$ 534.449,16, conforme planilha disponibilizada pelo credor (DOC 47), e
não foram convertidos pelo câmbio da data do pedido de recuperação judicial, visto que embora o programa de
incentivo seja orçado em moeda estrangeira, a contratação/compra ocorreu em moeda nacional, motivo pelo qual
mantivemos o valor considerado na composição de saldo entre as partes.
Não restou valor de juros e correção monetária acerca da atualização do crédito, visto que tratam-se de programas
com vencimentos em 2020 e 2021, não indicando data específica de vencimento para a prestação de serviços no
contrato firmado entre as partes. Entretanto, no sistema da Recuperanda constou data de vencimento de
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas CARINA ROCHA BISSOLOTTI, IVETE ROCHA BISSOLOTTI,
ITAMAR FILIPE OGEDA e GASPAR BISSOLOTTI NETO, com data de embarque para 22/08/2020, posterior a
data do pedido de RJ. Cabe destacar que o crédito está distribuido em 2 vendas (Files 2443922.1 e 2443922.2).
Ocorreram pagamentos em 3 depósitos/transferências bancárias, nos valores de R$ 4.413,36, em 03/12/2019, R$
603,36, em 27/12/2019, e R$ 4.869,00, em 06/03/2020, validados por esta Administradora Judicial. Houve ainda,
pagmento de R$ 8.724,89, realizado diretamente à Cia Aérea, porém sem registro de recebimento de comissão
pela Recuperanda. Ajustamos o valor.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas CARLA FAYET HUNSCHE e FLAVIO SEHN, com data de
embarque para 23/08/2020, posterior a data do pedido de RJ. Foi feito pagamento do valor da entrada, via
transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 11.371,40) para a Recuperanda. O
valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 5.039,80, do qual habilitamos. Houve pagamento
do valor residual de R$ 34.548,05, via cartão de crédito, em 4 parcelas, no dia 11/02/2020. Em 16/05/2020, houve
registro de estorno do valor total pago com cartão de crédito, do qual obtivemos a evidência. O sistema da
Recuperanda registrou ainda a cobrança/desconto de multa por cancelamento no valor de USD 1.336,00 (R$
5.958,56), conforme fatura.
Trata-se de pacote individual contratado por CARLA LUCIANA VIEIRA, com data de embarque para
13/05/2020, cujo embarque não ocorreu. Foi feito pagamento do valor a vista, via transferência bancária, direto
para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 32.333,50) para a Recuperanda. O valor de comissão paga à
agência, indicado no sistema, é de R$ 4.194,26, do qual habilitamos. O valor validado por esta AJ apresentou
pequena divergência em relação ao valor indicado pela Recuperanda na Relação de Credores, além da pequena
diferença, realizamos cálculo de atualização pela TJSP e juros de 1% a.m., da data do vencime
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CARLOS ALBERTO BENETTI e MARIA MADALENA
TEDESCO, com data de embarque para 06/05/2020, cujo embarque não ocorreu. Em 08/01/2020, foi feito
pagamento do valor a vista, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de R$
3.425,58 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência indicado no sistema é de R$ 5.140,24, do qual
habilitamos. O valor residual de R$ 34.255,75 foi pago em 5 cheques pré datados, sendo que 4 foram
compensados e 1 cheque foi sustado pelo cliente. A diferença entre a nossa análise de crédito e a Relação de
Credores da Recuperanda refere-se ao valor do cheque sustado. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização
do crédito da data do embarque vencido (06/05/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CARLOS ALBERTO DE CAMPOS e NERI SIRLEI STEFANI DE
CAMPOS, com data de embarque para 25/05/2020, cujo embarque não ocorreu. Em 09/01/2020, foi feito
pagamento de R$ 3.272,74, via transferência bancária, diretamente para a Recupeanda pelo valor integral. O
sistema da recuperanda registrou pagamento de R$ 109.816,00, diretamente para a Cia Marítima, sem transitar
pelo caixa da Recuperanda. Não houve divergência significativa entre o crédito validado por esta Administradora
Judicial e o valor listado pela Recuperanda. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização sobre os valores
pagos, da data de vencimento do embarque (25/05/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2036

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

299

Carlos Alberto Matias

300

Carlos Alberto Penhalbel Colla

301

Carlos Alberto Pereira Modotte

302

Carlos Alberto Pimentel Guerra

303

Carlos Augusto Barbosa Costa

304

Carlos Aurélio de Carvalho Nunes

CPF

607.704.497-00

3655774800

475302869

127.101.214-68

9651063734

191.569.014-53

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

R$

1.401,25

-

N/A

Alteração

11,87

1.413,12

Classe III

Classe III

R$

9.423,03

-

N/A

Alteração

1.286,07

10.709,10

Classe III

Classe III

R$

22.272,00

Classe III

R$

50.076,30

Classe III

R$

6.680,66

Classe III

R$

9.742,82

-

56.752,67

-

16.767,50

N/A

Alteração

3.132,63

25.404,63

Classe III

Parcial

Alteração

6.654,76

56.731,06

Classe III

N/A

Alteração

912,02

7.592,68

Classe III

Parcial

Alteração

3.821,70

13.564,52

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CARLOS ALBERTO MATIAS e DENISE FERNANDA CORREA
VIEIRA, com data de embarque para 02/05/2020, cujo embarque não ocorreu. Em 10/12/2019, foi feito
pagamento de R$ 2.802,50, via transferência bancária, diretamente para a Recupeanda pelo valor integral,
referente ao pagamento do sinal. Não há registro de outro pagamento por parte dos clientes. Não houve
divergência entre o crédito validado por esta Administradora Judicial e o valor listado pela Recuperanda.
Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização sobre os valores pagos, da data de vencimento do embarque
(02/05/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CARLOS ALBERTO PENHALBEL COLLA e MARLENE
FERNANDES COLLA, com data de embarque para 08/09/2020, posterior a data do pedido de RJ. Em
10/02/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o
valor líquido de R$ 3.855,28 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de
R$ 2.570,18. Houve ainda, em 10/02/2020, pagamento do residual de R$ 14.992,74, via cartão de crédito. Não
houve saldo de atualização, visto que o vencimento da viagem ocorreu em data posterio a data do pedido de RJ.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CARLOS ALBERTO PEREIRA MODOTTE e DARLENE
APARECIDA MOREIRA MODOTTE, com data de embarque para 11/05/2020, cujo embarque não ocorreu.
Foram realizados 3 pagamentos com cartão de crédito na mesma data (27/02/2020) pelo valor bruto, totalizando
R$ 50.565,12. Em 10/02/2020, a Recuperanda efetuou pagamento da comissão à agência de turismo, no valor
total de R$ 6.014,97. Houve ainda, cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque
(11/05/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote individual de Carlos Alberto Pimentel Guerra, com data de embarque para 21/05/2020, cujo
embarque não ocorreu. O credor constou habilitado na Relação de Credores do Art. 52 com crédito de R$
50.076,30. Foi apresentada divergência de crédito com documento (recibo da agência de turismo) que indicou o
valor pleiteado de R$ 56.752,67.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise da divergência, bem como de informações constante em
sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou pagamentos para a Recuperanda no total de R$
50.076,30, além de informação sistêmica de comissão paga a agência no valor de R$ 6.532,77, totalizando crédito
de R$ 56.609,07. Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização do crédito da data do embarque previsto
vencido (21/05/2020) até a data do pedido de Recuperação Judicial, cujo saldo atualizado totalizou R$ 56.731,06.
Diante do exposto, acatamos parcialmente o quanto pleiteado na divergência de crédito fazendo constar o crédito
de R$ 56.731,06, em favor de Carlos Alberto Pimentel Guerra, na Classe III - Quirografário, da Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CARLOS AUGUSTO BARBOSA COSTA e MARIA ELIZA
SCANTABURLO COSTA, com data de embarque para 01/03/2021, em data posterior a do pedido de RJ
(04/06/2020). Em 14/01/2020, foi feito pagamento do valor a vista, via transferência bancária, direto para a
agência e repassado o valor líquido de R$ 2.733,19 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência,
indicado no sistema, é de R$ 1.823,08. O valor residual de R$ 10.629,08 foi pago com cartão de crédito em 9
parcelas.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 6 passageiros (file 2420697.1), Srs. Bruno S. V. Silveira, Maria
Silveira, Alberto Salazar, Raquel R.S. Salazar, Carlos Aurélio de Carvalho Nunes e Andrea Otoch Jereissati de
Carvalho, com data de embarque para 12/03/2021, posterior a data do pedido de RJ. Os clientes constaram
habilitados na Relação de Credores do Art. 52, referente a este pacote pelo valor total de R$ 68.199,75, segregado
igualmente entre os 6 passageiros já mencionados e tambem para Rafaella Carvalho, com R$ 9.742,82 cada. Os 6
clientes apresentaram divergência de crédito pleiteando valor de R$ 16.767,50 para cada passageiro, totalizando
crédito de R$ 100.605,00. Cabe destacar que, embora solicitado, não foram evidenciados todos os pagamentos que
cada credor realizou pela compra do pacote de viagem, não sendo possível identificar e segregar os créditos pelos
pagantes.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos disponibilizados em divergência de crédito,
bem como em informações do sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda e apurou recebimento financeiro
total pela Recuperanda de R$ 98.306,00, sendo 2 pagamentos com cartão de crédito de R$ 22.580,00, 1
pagamento com cartão de crédito de R$ 31.816,00, 2 depósitos de R$ 6.248,00 e 1 depósito de R$ 8.834,00. Em
07/05/2020 houve estorno parcial do pagamento com cartão de crédito de R$ 30.115,16, resultando no saldo
líquido recebido pela Recuperanda de R$ 68.190,84. Adicionalmente, constou registrado no sistema da
Recuperanda retenção de comissão pela agência de turismo no valor total de R$ 13.196,25, que somado ao valor
recebido corresponde ao valor de R$ 81.387,09. Segregamos esse valor entre os 6 passageiros desse pacote de
viagem, sendo o valor habilitado para cada passageiro de R$ 13.564,52. A credora Rafaella Carvalho foi excluída
da Relação de Credores do Art. 7º § 2º, visto que constou evidência de cancelamento e estorno do valor pago,
conforme estorno de cartão já reportado.
Houve, ainda, outra compra (File 2420697.2) pela credora Sra Andrea Otoch Jereissati de Carvalho, cujo valor
habilitado na Relação de Credores do Art. 52 correspondeu a R$ 20.139,10. Esta Administradora Judical validou
recebimento total pela Recuperanda do valor de R$ 20.138,00, além de comissão retida pela agência de turismo no
valor de R$ 2.746,26, totalizando R$ 22.884,26.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito e alteramos os créditos dos Srs. Bruno S. V.
Silveira, Maria Silveira, Alberto Salazar, Raquel R.S. Salazar e Carlos Aurélio de Carvalho Nunes para o valor de
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

305

Carlos Eduardo Theodoro

920.785.248-91

Classe III

R$

33.544,15

-

N/A

Exclusão

306

Carlos Humberto Tempestini

194.219.908-20

Classe III

R$

38.271,65

-

N/A

Alteração

307

Carlos Luchetti

308

Carlos Negro

309

Carlos Roberto de Castro Jatahy

4552349813

759.001.148-72

693.895.197-72

Valor Movimento

-

33.544,15

4.978,70

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

43.250,35

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

R$

19.999,20

-

N/A

Alteração

117,05

20.116,25

Classe III

Classe III

R$

24.512,18

-

N/A

Alteração

3.153,26

27.665,44

Classe III

Classe III

R$

9.296,58

-

N/A

Alteração

990,28

10.286,86

Classe III

310

Carlos Roberto Palermo

310.134.496-49

Classe III

R$

5.528,26

-

N/A

Alteração

754,20

6.282,46

Classe III

311

Carlos Spelmeier

192.626.470-34

Classe III

R$

6.638,83

-

N/A

Alteração

4.461,89

11.100,72

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Carlos Eduardo Theodoro e Rosane Rodrigues
Marques, cujo valor sistêmico dos pagamentos somaram R$ 67.088,30, mesmo valor que constou habilitado para
os credores na Relação de Credores do Art. 52. Foi apresentada divergência de crédito pleiteando valor constante
em carta de crédito emitida pela Recuperanda, datada de 05/03/2020, com o valor total em moeda estrangeira de
USD 16.363,00.
Esta Administradora Judicial empreendeu análise ao documento disponibilizado pelo credor, bem como em
informação constante do sistema da Recuperanda e validou o crédito de USD 16.363,00, que correspondeu ao
valor bruto da cotação do pacote pago pelos clientes.
Diante do exposto, excluímos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 67.088,30, para fazer
constar crédito em moeda estrangeira de USD 16.363,00, conforme carta de crédito, segregado igualmente entre os
passageiros, Srs. Carlos Eduardo Theodoro e Rosane Rodrigues Marques, na Classe III - Quirografário, da
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote individual de CARLOS HUMBERTO TEMPESTINI, com data de embarque para 14/05/2020.
Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor
líquido de R$ 10.230,05 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$
4.807,15. O valor residual de R$ 28.041,60 foi pago com cartão de crédito em 5 parcelas. O crédito total validado
atualizado correspondeu a R$ 43.080,63. Procedemos com o ajuste.
Trata-se de pacote para 2 pessoas CARLOS LUCHETTI e WILMA DE FATIMA FERNANDES LUCHETTI,
com data de embarque para 10/05/2020 que não ocorreu. Em 20/01/2020, foi feito pagamento do valor da entrada,
via transferência bancária, para a Recuperanda, no valor de R$ 40.000,00. A venda foi feita pela loja interna,
portanto não foi deduzido o valor de comissão. O valor residual de R$ 21.300,32 foi pago com cartão de crédito
em 5 parcelas. Em 27/04/2020, restou registro de estorno do valor integral do valor pago com cartão de crédito, do
qual conferimos o documento suporte. Atualizamos o crédito da data do vencimento do embarque (10/05/2020) até
a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas CARLOS NEGRO e ROSANA MARA SCARPARO NEGRO, com
data de embarque para 09/09/2020, posterior a data do pedido de RJ. Em 05/02/2020, foi feito pagamento do valor
da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido para a Recuperanda. Cabe
destacar que o repasse feito pela agência constou em uma única operação as entradas dos files 2341359.2 (Maria
de Fátima Scaparo e Roberto Araújo Sallles de Souza) e 2341359.3 (Carlos Negro e Rosana Negro). No dia
07/02/2020, houve transferência interna no sistema da Recuperanda, no valor de R$ 12.230,68, a fim de ajustar o
crédito para o file correto (2341359.3). O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$
6.306,52. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 36.793,68 foi pago com cartão de
crédito, em 06/02/2020, parcelado em 7 vezes. Não houve saldo de atualização, visto que o vencimento da viagem
ocorreu em data posterio a data do pedido de RJ.
Trata-se de pacote contratado para 5 pessoas, CARLOS ROBERTO DE CASTRO JATAHY, MARIA CELESTE
PINTO DE CASTRO JATAHY, MARINA PINTO DE CASTRO JATAHY, MARTHA PIRES RODRIGUES
NUNES e HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, com data de embarque para 03/07/2020, posterior a data do
pedido de RJ. Foram realizados vários pagamentos diretamente em conta corrente da Recuperanda, tais como:
depósito de R$ 6.194,44, em 17/09/2019, depósito de R$ 6.194,44, em 07/10/2019 e depósito de R$ 3.041,38,
em 17/02/2020. Adicionalmente, também foram realizados vários pagamentos com cartões de crédito, sendo 2
pagamentos de R$ 7.226,86, em 17/09/2019, 1 pagamento de R$ 14.453,72, em 17/09/2019 e 1 pagamento de R$
7.096,60, em 17/02/2020. A Recuperanda repassou o valor de R$ 4.955,56, em 25/10/2019, à agência de turismo
a título de comissão, do qual habilitamos. Não houve saldo de atualização, visto que o vencimento da viagem
ocorreu em data posterio a data do pedido de RJ.
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas CARLOS ROBERTO PALERMO, MARIA LILIA ARRUDA DA
SILVA PALERMO, VINICIUS COLOMBO SITTA, ROSELY PALERMO BRENELLI, PAULA PIO DA
SILVA PALERMO e JULIA PIO DA SILVA PALERMO, com data de embarque para 13/09/2020, posterior a
data do pedido de RJ. Em 31/01/2020, foram feitos 2 pagamentos com cartões de crédito, nos valores de R$
4.397,61 e 21.988,05, ambos parcelados em 4 vezes. Em 03/02/2020, houve pagamento a vista, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 6.784,89) para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência,
indicado no sistema, é de R$ 4.524,23. Não houve saldo de atualização, visto que o vencimento da viagem ocorreu
em data posterio a data do pedido de RJ.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas CARLOS SPELMEIER e IVONE PETRY SPELMEIER, com data
de embarque para 10/05/2020, cujo embarque não ocorreu. Em 22/01/2020, foi feito pagamento do valor da
entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 13.275,72) para a
Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 8.848,56. O valor residual de R$
51.627,80 foi pago com cartão de crédito em 5 parcelas, no dia 22/01/2020, todavia, em 27/04/2020, constou
registro do estorno integral do valor pago com cartão de crédito. Adicionalmente realizamos cálculo de atualização
do crédito da data do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2038

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)
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312

Carlos Urbano Ferreira Junior

575.036.997-87

Classe III

R$

37.524,11

-

N/A

Alteração

4.995,12

42.519,23

Classe III

313

Carmem Lucia Mota Castanho

213.014.502-78

Classe III

R$

32.620,60

-

N/A

Alteração

0,10

32.620,70

Classe III

314

Carmen Lucia Denti

053.703.530-34

Classe III

R$

9.005,79

315

Carmen Lucia Queiroz Araujo

973.829.499-15

Classe III

R$

19.578,63

316

Carmen Lucia Zambon Firmino

735.495.418-72

Classe III

R$

9.842,59

317

Carmen Maria Ourique de Azambuja

189.194.990-04

Classe III

R$

1.497,60

318

Carmen Peres

299.575.597-53

Classe III

R$

21.254,89

319

Carmen Suzana Pereira Dutra

199.129.510-34

Classe III

R$

10.284,10

320

Carmen Teresinha Barbieri

562.266.327-04

Classe III

R$

100,00

13.271,65

Parcial

Alteração

2.893,15

11.898,94

Classe III

N/A

Alteração

2.917,06

22.495,69

Classe III

Sim

Alteração

1.777,19

11.619,78

Classe III

-

N/A

Alteração

7,21

1.504,81

Classe III

-

N/A

Alteração

2.739,66

23.994,55

Classe III

Parcial

Alteração

2.913,51

13.197,61

Classe III

N/A

Alteração

19.192,66

19.292,66

Classe III

-

11.461,80

15.061,44

-

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas CARLOS URBANO FERREIRA JUNIOR e ENEIDA FARDIN
PERIM BASTOS, com data de embarque para 06/05/2020, cujo embarque não ocorreu. Em 20/12/2019, foi feito
pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de R$
19.894,41 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 9.454,20. O
valor residual de R$ 55.153,80 foi pago com cartão de crédito em 5 parcelas, no dia 23/12/2019. Adicionalmente
realizamos cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ
(04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas CARMEM LUCIA MOTA CASTANHO e ALVARO JORGE REIS,
com data de embarque para 16/07/2020, data posterior a do pedido de RJ. Em 17/12/2019, foi feito pagamento do
valor a vista, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de R$ 65.241,00 para a
Recuperanda. Não houve repasse de comissão, visto que a venda ocorreu pela loja interna da Queenberry.
Trata-se de pacote de viagem em grupo de 9 passageiros, Srs. Carmen Lucia Denti, Carmen Suzana Pereira Dutra,
Edison Pizzato, Maria Luiza Hofmeister Pizzato, Joice Maria ValentiMaria de Lourdes Vilella, Ionice Prado de
Oliveira, Marilia Francisca de Marsillac e Maria Estela da Costa. Foi disponibilizada a composição dos valor
pagos pelos credores, em divergência de crédito, indicando individualmente cada saldo a receber da Recuperanda,
cujo montante correspondeu a R$ 120.047,78. Esta administradora Judicial procedeu com a análise das
informações apresentadas em divergência, bem como validou os valor pagos pelos clientes que deram entrada no
financeiro da Recuperanda, deduzidos de reembolsos, estornos de cartões e resgates de cheques. Adicionalmente
foram aplicados os valores de multas por cancelamentos, que constam do sistema da Recuperanda e atualizados os
créditos da data do embarque vencido (26/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020)
totalizando crédito de R$ 112.248,31.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas CARMEN LUCIA QUEIROZ ARAUJO e JOSE BERNARDO
VASCONCELLOS ARAUJO, com data de embarque para 07/04/2020, cujo embarque não ocorreu. Em
20/02/2020, foi feito pagamento integral com cartão de crédito, no valor de R$ 44.425,68, em 5 parcelas. Em
16/03/2020, houve repasse do valor da comissão de R$ 5.268,43 à agência.
A credora Sra. Carmen Lúcia Zambon Firmino constou na Relação de Credores do Art. 52, pelo valor total de R$
9.824,89. Em divergência apresentada, a credora disponibilizou comprovantes de pagamento de depósitos de R$
9.033,40, realizado em 24/09/2019 e R$ 2.428,40, realizado em 03/03/2020, requerendo, portanto, a habilitação
do valor total de R$ 11.461,80. Esta Administradora Judicial empreendeu análise aos documentos validando com
informações contidas no sistema da Recuperanda e, adicionalmente, realizou cálculo de atualização sobre os
valores pagos, por TJSP e juros simples de 1% a.m., da data do vencimento do embarque (09/04/2020) até a data
do pedido de recuperação judicial (04/06/2020).
Diante do exposto, tendo em vista os documentos apresentados pela credora acatamos a divergência e alteramos o
crédito fazendo constar o valor atualizado de R$ 11.619,78.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas CARMEN MARIA OURIQUE DE AZAMBUJA e ILDA DOS
SANTOS BERTHIER, com data de embarque para 13/05/2020, cujo embarque não ocorreu. Em 23/01/2020, foi
feito pagamento do valor do sinal a vista para a Recuperanda, sem dedução de comissão. Foi realizado cálculo de
atualização do crédito até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas CARMEN PERES e ROSANA WERNECK, com data de embarque
para 10/05/2020, que não ocorreu. Em 27/01/2010 foram feitos 2 pagamentos a vista, via depósito bancário, no
valor total de R$ 27.016,83, correspondente a entrada, paga para a agência e transferido para a Recuperanda
líquido de comissão. O valor residual de R$ 15.492,96 foi pago na mesma data com cartão de crédito em 5
parcelas.
Trata-se de pacote de viagem em grupo de 9 passageiros, Srs. Carmen Lucia Denti, Carmen Suzana Pereira Dutra,
Edison Pizzato, Maria Luiza Hofmeister Pizzato, Joice Maria ValentiMaria de Lourdes Vilella, Ionice Prado de
Oliveira, Marilia Francisca de Marsillac e Maria Estela da Costa. Foi disponibilizada a composição dos valor
pagos pelos credores, em divergência de crédito, indicando individualmente cada saldo a receber da Recuperanda,
cujo montante correspondeu a R$ 120.047,78. Esta administradora Judicial procedeu com a análise das
informações apresentadas em divergência, bem como validou os valor pagos pelos clientes que deram entrada no
financeiro da Recuperanda, deduzidos de reembolsos, estornos de cartões e resgates de cheques. Adicionalmente
foram aplicados os valores de multas por cancelamentos, que constam do sistema da Recuperanda e atualizados os
créditos da data do embarque vencido (26/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020)
totalizando crédito de R$ 112.248,31.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas CARMEN TERESINHA BARBIERI e CELIO SALLES BARBIERI
JUNIOR, com data de embarque para 22/05/2020, que não ocorreu. Em 19/11/2019 foi realizado pagamento a
vista da entrada, em conta da agência de turismo, com repasse do valor líquido de comissão de R$ 8.305,80 para a
Recuperanda, via transferência eletrônica. O valor da comissão retido pela agência foi de R$ 3.173,89, do qual
habilitamos. O valor residual de R$ 27.035,44 foi pago em 26/11/2019, com cartão de crédito em 4 parcelas. O
valor final analisado por esta AJ apresentou diferença do valor listado pela Recuperanda, visto que a Recuperanda
deduziu do crédito o valor já pago ao operador logístico no exterior, bem como não atualizou o crédito para a data
do pedido de recuperação judicial. Procedemos com o ajuste do crédito.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
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321

Carolina Galvao

147.371.308-00

Classe III

R$

24.567,46

-

N/A

Alteração

2.627,38

27.194,84

Classe III

322

Carolina Nobis Gontier

471.745.718-83

Classe III

R$

9.378,04

-

N/A

Alteração

1.040,07

10.418,11

Classe III

323

Caroline Dumont Adams de Sabo Souza Guimaraes

284.773.998-08

Classe III

R$

1.789,40

-

N/A

Alteração

0,09

1.789,31

Classe III

324

Cassiano Monteoliva Peinado

148.107.748-13

Classe III

R$

30.503,97

-

N/A

-

Alteração

0,47

30.504,44

Classe III

325

Cecilia Moreira Rocha Alvarenga

485.225.891-00

Classe III

R$

1.934,00

-

N/A

Alteração

1.504,58

3.438,58

Classe III

326

Cecilia Nakajima

035.846.098-01

Classe III

R$

42.138,72

-

N/A

Alteração

230,95

42.369,67

Classe III

327

Celia Fumiko Kanayama

031.145.598-08

Classe III

R$

45.050,35

-

N/A

Exclusão

328

Celia Miyazaki Mainardi

173.092.209-00

Classe III

R$

23.717,50

-

N/A

Alteração

2.761,13

26.478,63

Classe III

329

Celia Regina do Rocio Pereira

186.461.239-87

Classe III

R$

35.739,51

-

N/A

Alteração

208,23

35.947,74

Classe III

-

45.050,35

-

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote individual de CAROLINA GALVAO, com data de embarque para 30/06/2020, posterior a data
do pedido de RJ. Em 16/12/2019 foram realizado pagamento com cartão de crédito, no valor de R$ 18.368,00, em
4 parcelas. O valor da entrada foi pago à agência de turismo, que efetuou o repasse do valor líquido de comissão de
R$ 5.248,00 a Recuperanda, em 17/12/2019. O valor registrado da comissão é de R$ 2.624,84. Houve, ainda,
pagamento adicional de R$ 954,00, com cartão de crédito, em 04/03/2020, referente a troca de cia aérea.
Trata-se de pacote para 2 pessoas, CAROLINA NOBIS GONTIER e CRISTIANA DE ARAUJO CINTRA
PEREIRA, com data de embarque para 02/11/2020, posterior a data do pedido de RJ. Em 14/02/2020 foi
realizado pagamento a vista para a agência de turismo, que efetuou repasse do valor líquido de comissão de R$
4.167,42. O valor da comissão registrado em sistema é de R$ 2.082,82. Na mesma data, houve pagamento do
valor residual de R$ 14.585,98 com cartão de crédito em 4 parcelas.
Tratam-se de 2 pacotes de viagem (files 2403717.1, 2458706.1 e 2458706.2). O file 2403717.1, para 2 pessoas,
EDNA LUCILA DUMONT ADAMS DE SALVO SOUZA e LUIZ ALBERTO DUMONT ADAMS DE SALVO
SOUZA, com data de embarque para 16/05/2020, cujo embarque não ocorreu, registrou pagamento a vista, em
conta da Recuperanda, no valor de R$ 27.592,00 e pagamento com cartão de crédito de R$ 56.154,60, em 4
parcelas, ambos os pagamentos no dia 09.08.2019, totalizando crédito de R$ 83.746,60. Adicionalmente,
realizamos cálculo de atualização da data do vencimento do embarque (16/05/2020) até a data do pedido de RJ,
totalizando crédito de R$ 84.066,30, segregado entre os passageiros.
Os files 2458706.1 e 2458706.2 registram pacote para 5 pessoas, EDNA LUCILA DUMONT ADAMS DE
SALVO SOUZA, LUIZ ALBERTO DUMONT ADAMS DE SALVO SOUZA, CAROLINE DUMONT
ADAMS DE SABO SOUZA GUIMARAES, DANIELLE DUMONT ADAMS SABO SOUZA PRUDENTE
CORREA e DESIREE DUMONT ADAMS BRASILEIRO. Houve pagamento a vista, em conta da Recuperanda,
do valor de R$ 8.946,53. O sistema da recuperanda registrou ainda 2 pagamentos diretamente ao fornecedor a cia
marítima, nos valores de R$ 42.023,00 e R$ 48.711,00, valores que não transitaram pela Recuperanda. O crédito
do pagamento a vista foi segregado entre os 5 passageiros
Cabe destacar que, ambos os pacotes foram venda "loja", e não tiveram pagamento de comissão a terceiros.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CASSIANO MONTEOLIVA PEINADO e VANUSA LUCIA DE
SOUZA PEINADO, com data de embarque para 28/09/2020, após o pedido de RJ. Em 02/03/2020, foi feito
pagamento do sinal, a vista, no valor de R$ 18.302,66, em conta da Recuperanda. Não houve pagamento de
comissão a terceiro, visto que a venda se deu pela "loja" (setor interno). Adicionalmente, na mesma data, houve
pagamento do valor residual de R$ 42.706,21 com cartão de crédito em 4 parcelas. O sistema da Recuperanda
ainda registrou pagamento de USD 2.404,00 (R$ 10.810,79), diretamente a Cia Aérea (BCC).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CECILIA MOREIRA ROCHA ALVARENGA e ANTONIO
RUBENS ALVARENGA, com data de embarque para 14/04/2020, que não ocorreu. Em 10/02/2020, foi
realizado pagamento a vista em conta da agência de turismo, que realizou o repasse do valor líquido de comissão
de R$ 4.278,85. O sistema da Recuperanda registrou comissão no valor de R$ 2.962,16. Em 13/02/2020, houve
pagamento do residual com cartão de crédito no valor de R$ 17.280,00. Em 17/02/2020, foi registrado reembolso
ao credor, no valor de R$ 410,76, bem como, em 25/03/2020, houve o estorno do valor integral pago com cartão
de crédito. Foi realizado cálculo de atualização da data do vencimento do embarque até a data do pedido de Rj
(04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas, CECILIA NAKAJIMA, KUNIE NAKAJIMA e OLGA
NAKAJIMA, com data de embarque para 11/05/2020, que não ocorreu. Em 23/12/2019, foram feitos 3
pagamentos a vista, via depósito bancário, no valor total de R$ 126.416,16, diretamente na conta da Recuperanda.
Cabe ressaltar que, não houve pagamento de comissão a terceiros, visto que a venda ocorreu por setor interno
(Loja).
Trata-se de pacote de viagem adquirido pela Sra Celia Fumiko Kanayama, com embarque previsto para
08/04/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou R$ 45.053,58, além de comissão paga
de R$ 5.156,58. O credor constou listado na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 45.050,35, na classe
III - quirografários, correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito emitida pela Recuperanda, no valor de USD 10.501,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 10.501,00
(em moeda estrangeira), em favor de Celia Fumiko Kanayama, na Classe III - Quirografário, da Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CELIA MIYAZAKI MAINARDI e CELSO JAIR MAINARDI, com
data de embarque para 08/05/2020. Foi feito pagamento total a vista no valor de R$ 52.650,00, via depósito em
conta da Recuperanda, no dia 19/12/2019. Em 16/01/2020, a Recuperanda realizou o pagamento da comissão à
agência de turismo, com emissão de NFE (382), no valor de R$ 5.216,55.
Trata-se de pacote individual de CELIA REGINA DO ROCIO PEREIRA, com data de embarque para
10/05/2020, cujo embarque não ocorreu. Em 19/12/2019, foi feito pagamento a vista do valor integral, via
transferência bancária em conta corrente da Recuperanda no valor de R$ 35.740,00. Não houve pagamento de
comissão visto que a venda foi realizada por departamento interno da Recuperanda (Loja).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
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330

Celia Regina Lisboa Barata Soares

029.098.607-95

Classe III

R$

21.575,00

-

N/A

Alteração

2.784,16

24.359,16

Classe III

331

Celio Salles Barbieri Junior

437.244.347-15

Classe III

R$

100,00

-

N/A

Alteração

19.192,66

19.292,66

Classe III

332

Celma Aurea Duarte

8649987672

Classe III

R$

7.226,55

-

N/A

Alteração

3.199,51

10.426,06

Classe III

333

Celso Bedin

059.771.428-20

Classe III

R$

24.346,03

-

N/A

Alteração

3.022,46

27.368,49

Classe III

334

Celso Jair Mainardi

175.070.300-91

Classe III

R$

23.717,49

-

N/A

Alteração

2.761,13

26.478,62

Classe III

335

Celso Leite Barbosa

4273192500

Classe III

R$

21.605,60

-

N/A

Alteração

3.201,66

24.807,26

Classe III

336

Celso Tadeu Afonso

7649371115

Classe III

R$

21.780,32

-

N/A

Alteração

2.984,88

24.765,20

Classe III

337

Cemir Angela de Souza

338

Christiane Almeida Silva de Oliveira

339

Christina de Oliveira Gontijo

275.115.706-82

5017166882

492.037.896-34

Classe III

R$

36.766,50

Classe III

R$

1.386,21

Classe III

R$

10.623,80

41.233,98

Sim

Alteração

4.693,45

41.459,95

Classe III

-

N/A

Alteração

6,67

1.392,89

Classe III

-

N/A

Alteração

669,18

11.292,98

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, CELIA REGINA LISBOA BARATA SOARES e HELCIO BARATA
SOARES, com data de embarque para 15/10/2020. Em 19/12/19 foi feito único deposito R$ 43.150,00 liquido de
comissao, O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
5.568,31, do qual habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente R$ 48.718,31. Constam 2 passageiros, motivo
pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas CARMEN TERESINHA BARBIERI e CELIO SALLES BARBIERI
JUNIOR, com data de embarque para 22/05/2020, que não ocorreu. Em 19/11/2019 foi realizado pagamento a
vista da entrada, em conta da agência de turismo, com repasse do valor líquido de comissão de R$ 8.305,80 para a
Recuperanda, via transferência eletrônica. O valor da comissão retido pela agência foi de R$ 3.173,89, do qual
habilitamos. O valor residual de R$ 27.035,44 foi pago em 26/11/2019, com cartão de crédito em 4 parcelas. O
valor final analisado por esta AJ apresentou diferença do valor listado pela Recuperanda, visto que a Recuperanda
deduziu do crédito o valor já pago ao operador logístico no exterior, bem como não atualizou o crédito para a data
do pedido de recuperação judicial. Procedemos com o ajuste do crédito.
Trata-se de pacote contratado por Celma Aurea Duarte, com data de embarque para 14/05/2020, não embarcado.
Foi feito pagamento via depósito bancário da entrada de (R$ 10.396,32) sendo descontado deste montante o valor
de (R$3.617,36) referente a comissão paga a agência "Continentes Intercambios e Turismo". Identificamos
também saldo residual de (R$ 18.476,13) pago com cartão de credito parcelado em 6 vezes, valor este estornado
pela operadora de cartão. A relação de credores da Recuperanda não apresentou diverências.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, Celson Bedin e Viviane Quaggio Gomes , com data de embarque para
02/06/2020. Foi feito um pagamento em cartão de crédito, sendo 16/01/20 cartão de Marcos Pinheiros valor de (
R$ 31.548,00) , 16/01/2020 deposito bancario valor de ( R$ 12.800,14) e 22/01/2020 deposito bancario valor de (
R$ 4.343,91) .O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
6.008,46, do qual habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente montante de ( R$ 54.700,51) com atualização
monetária ( R$ 36,47) para data de pedido de RJ . Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido
igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CELIA MIYAZAKI MAINARDI e CELSO JAIR MAINARDI, com
data de embarque para 08/05/2020. Foi feito pagamento total a vista no valor de R$ 52.650,00, via depósito em
conta da Recuperanda, no dia 19/12/2019. Em 16/01/2020, a Recuperanda realizou o pagamento da comissão à
agência de turismo, com emissão de NFE (382), no valor de R$ 5.216,55.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CELSO LEITE BARBOSA e NAYÁ CALASANS BARBOSA,
com data de embarque para 07/04/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito
bancário em conta corrente da Recuperanda no valor de R$ 15.292,65, em 23/01/2020. A Recuperanda efetuou
pagamento de comissão à agência de turismo no valor de R$ 5.774,24, conforme NFE (289). Houve, ainda,
pagamento residual do valor de R$ 33.697,56, com cartão de crédito em 4 parcelas, também no dia 23/01/2020.
Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque (07/04/2020)
até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CELSO TADEU AFONSO e CONCEICAO APARECIDA
AFONSO, com data de embarque para 08/05/2020. Houve pagamento do valor da entrada a vista para a agência
de turismo, sendo repassado a Recuperanda o valor líquido de comissão em 16/12/2019, correspondente a R$
9.756,24. O valor de comissão registrado no sistema da Recuperanda correspondeu a R$ 5.687,60. Em
13/12/2019, houve o pagamento do valor residual de R$ 33.804,40 com cartão de crédito em 4 parcelas.
As credoras, Sras. Cemir Ângela de Souza e Kathia Helena Silva Dias, constaram na Relação de Credores do Art.
52 com crédito total de R$ 73.532,99, segregado em 50% para cada. Foram apresentadas divergências aos créditos
individuais de R$ 36.766,49, com detalhamento dos valores pagos por ambas as credoras, cujo valor pleiteado
pelas credoras, individualmente, correspondem a R$ 41.233,98, totalizando R$ 82.467,96. Esta Administradora
Judicial validou os pagamentos por meio de consulta ao sistema da Recuperanda e documentos financeiros e
contábeis, e atualizou o crédito por TJSP e juros de 1% a.a., da data do vencimento do embarque (11/05/2020) até
a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Diante do exposto, foi acatado o pedido da divergência de crédito, e habilitado o valor total de R$ 82.919,88,
segregado em R$ 41.459,94 para cada credora.
Trata-se de pacote para 2 pessoas, CHRISTIANE ALMEIDA SILVA DE OLIVEIRA e LENY BRAVO DE
ALMEIDA ARIENTI, com data de embarque para 13/05/2020, cujo embarque não ocorreu. Em 21/11/2019, foi
feito pagamento do sinal de R$ 2.772,42 em conta corrente da Recuperanda. Não houve pagamento de comissão
visto que a venda foi realizada por departamento interno da Recuperanda (Loja). Não foi registrado pagamento
adicional deste file 2441366.1, no sistema da Recuperanda.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, CHRISTINA DE OLIVEIRA GONTIJO, GASPAR PINTO
GONTIJO, FERNANDA DE OLIVEIRA GONTIJO e MARILENE PINTO DE MATTOS, com data de
embarque para 01/08/2020, que não ocorreu. Foram realizados 2 pagamentos a vista em conta corrente da agência
de turismo, respassados para a Recuperanda, líquido de comissão, em 04/02/2020 e 07/02/2020, ambos nos
valores de R$ 21.246,25. O valor de comissão retida pela agência que consta registrado no sistema da
Recuperanda totalizou R$ 2.679,42. O crédito a ser habilitado correspondeu a R$ 45.171,92.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

340

NOME

Cintia Chiodini

CPF

484.404.269-68

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

19.094,40

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Valor Movimento

2.423,50

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

21.517,90

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

341

Ciro Herdy

031.934.977-20

Classe III

R$

16.408,56

-

N/A

Alteração

2.946,29

19.354,85

Classe III

342

Clara Aparecida Antunes Mota Paes

313.044.519-68

Classe III

R$

25.908,16

-

N/A

Alteração

3.841,76

29.749,92

Classe III

343

Clara Meirelles

036.942.407-72

Classe III

R$

29.043,84

-

N/A

Alteração

3.708,81

32.752,65

Classe III

344

Clarice Abi Akel Vieira Gomide

277.932.306-04

Classe III

R$

1.182,60

-

N/A

Alteração

131,40

1.314,00

Classe III

345

Clark Erwin Frank

133.712.087-10

Classe III

R$

11.461,30

-

N/A

Alteração

1.456,84

12.918,14

Classe III

346

Claudemir Mareto

015.914.558-98

Classe III

R$

4.071,76

-

N/A

Alteração

2.541,06

6.612,82

Classe III

347

Claudia Biasutti

002.611.217-58

Classe III

R$

46.820,48

-

N/A

Alteração

6.065,89

52.886,37

Classe III

348

Cláudia Bolzani

777.349.809-10

Classe III

R$

17.971,01

-

N/A

Alteração

2.746,10

20.717,11

Classe III

349

Claudia de Lima Mengue

025.457.348-70

Classe III

R$

21.463,06

-

N/A

Alteração

2.113,38

23.576,44

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CINTIA CHIODINI e MOACYR ROGÉRIO SENS, com data de
embarque para 08/09/2020, posterior a data do pedido de RJ. Em 22/01/2020, foi feito pagamento a vista do valor
da entrada, diretamente para a agência de turismo, que realizou o repasse para a Recuperanda do valor líquido de
comissão de R$ 9.914,36. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 4.847,04. Na mesma
data, foi feito pagamento do residual de R$ 28.274,40 com cartão de crédito em 5 parcelas.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CIRO HERDY e GESMAR HADDAD, com data de embarque para
09/04/2020, posterior a data do pedido de RJ. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária,
direto para a agência e repassado o valor líquido total de R$ 7.761,59 para a Recuperanda. O valor de comissão
paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 5.435,71. Houve pagamento do valor residual por meio de 2
financiamentos internos de cheques, no valor de R$ 18.121,88, cada, totalizando R$ 36.243,76. Em ambos os
financiamentos, ocorreram resgates totais de 4 cheques, no valor total de R$ 10.355,36, que não foram
compensados. Houve, ainda, a devolução do valor de R$ 828,38, em 27/11/2019, referente a serviços que não
seriam utilizados de traslado.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CLARA APARECIDA ANTUNES MOTA PAES e RODOLFO
SENFF NETO, com data de embarque para 09/04/2020, que não ocorreu. Em 20/11/2019 e em 21/11.2019,
ocorreram pagamentos a vista para a agência de turismo, que realizou repasse para a Recuperanda, líquido de
comissão, nos valores de R$ 2.277,56 e R$ 8.982,23, respectivamente. O valor de comissão registrado no sistema
da Recuperanta foi de R$ 6.969,33. Também no dia 21/11/2019, foram realizados 2 pagamentos com cartões de
crédito, parecelados em 6x, nos valores de R$ 20.587,07 e R$ 19.969,46.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CLARA MEIRELLES e JORGE MEIRELLES, com data de
embarque para 14/05/2020, cujo embarque não ocorreu. Em 17/02/2020, houve pagamento da entrada a vista,
para a agência de turismo, que repassou o valor de R$ 16.314,36 para a Recuperanda, líquido de comissão. O
valor de comissão registrado no sistema da Recuperanda foi de R$ 7.159,04. Na mesma data, foram realizados 2
pagamentos de valor de R$ 20.885,76, com cartões de crédito, parcelados em 4x.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ANTONIO MARCILIO VELOSO GOMIDE e CLARICE ABI
AKEL VIEIRA GOMIDE, com data de embarque para 22/09/2020, cujo embarque não ocorreu. Foi realizado
pagamento único em 05/02/2020, no valor de R$ 2.628,00, com cartão de crédito. Em 21/02/2020, a Recuperanda
efetuou pagamento de comissão à agência de turismo no valor de R$ 262,80, conforme NFE 202016, da qual
habilitamos. Procedemos com o ajuste.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CLARK ERWIN FRANK e ELAINE STUR, com data de embarque
para 30/12/2020, após o pedido de RJ. Foi realizado pagamento a vista diretamente à agência de turismo, que
realizou repasse do valor de R$ 1.564,64, líquido de comissão, à Recuperanda, em 05/05/2020. O valor de
comissão registrado no sistema da recuperanda é de R$ 2.913,68, do qual habilitamos. Em 04/05/2020, foi
realizado pagamento residual com cartão de crédito no valor de R$ 21.357,95. O valor final analisado por esta AJ
não apresentou diferença do valor listado pela Recuperanda na Relação de Credores do art. 52.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas, CLAUDEMIR MARETO, RENATA MARETO e VANDINEIA
MARETO, com data de embarque para 06/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada
diretamente para a agência de turismo, que realizou repasse do valor de R$ 12.221,80, líquido de comissão, a
Recuperanda, em 07/01/2020. O valor de comissão registrado em sistema é de R$ 7.529,40. Em 06/01/2020, foi
realizado pagamento do valor residual de R$ 43.000,00, com cartão de crédito. Em 27/04/2020, houve registro do
estorno do valor integral pago com cartão de crédito.
Trata-se de pacote individual de CLAUDIA BIASUTTI, com data de embarque para 14/10/2020, posterior a data
do pedido de RJ. Foi realizado pagamento a vista diretamente para a agência de turismo, que realizou repasse para
a Recuperanda, líquido de comissão, do valor de R$ 11.459,17, em 12/12/2019. O valor de comissão registrado no
sistema é de R$ 6.063,20. Na mesma data, houve pagamento do residual da compra no valor de R$ 35.364,00 com
cartão de crédito.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ANTONIO MACHADO e CLÁUDIA BOLZANI, com data de
embarque para 07/04/2020. Foi feito pagamento total a vista no valor de R$ 35.942,88, para a agência de turismo,
que realizou o repasse para a Recuperanda, do valor líquido de comissão de R$ 35.942,88, no dia 08/01/2020. O
valor da comissão registrado em sistema é de R$ 4.901,27, do qual habilitamos. A relação de credores da
Recuperanda apresentou divergência em razão do valor da comissão e da atualização do crédito, calculada da data
do vencimento do embarque (07/04/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas CLAUDIA DE LIMA MENGUE e OCTAVIO GALVAO NETO,
com data de embarque para 05/07/2020, posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Em
12/12/2020, foi realizado pagamento da entrada em conta da agência de turismo, que realizou repasse do valor
líquido de comissão de R$ 9.180,60, em conta corrente da Recuperanda. O valor pago de comissão que consta
registrado no sistema da Recuperanda é de R$ 4.535,27. Na mesma data foi realizado pagamento do valor residual
de R$ 33.437,00, com cartão de crédito em 4 parcelas.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

350

Claudia Dias

107.410.646-69

Classe III

R$

13.019,15

-

N/A

Alteração

1.509,41

14.528,56

Classe III

351

Claudia Fonseca de Moraes Moura

796.665.236-04

Classe III

R$

72.278,36

-

N/A

Alteração

9.606,88

81.885,24

Classe III

352

Claudia Maria do Valle Valladares Dias

783.878.507-30

Classe III

R$

22.026,78

353

Claudia Maria Queiroz Carvalho

283.725.734-68

Classe III

R$

11.194,39

354

Claudia Marilia Costa de Carvalho

716.498.327-53

Classe III

R$

27.683,24

-

-

42.079,71

N/A

Alteração

2.904,00

24.930,78

Classe III

N/A

Alteração

6.062,78

17.257,17

Classe III

Parcial

Alteração

3.158,92

30.842,16

Classe III

355

Claudia Regina Bossini

541.787.469-87

Classe III

R$

17.870,03

-

N/A

Alteração

2.429,16

20.299,19

Classe III

356

Claudia Toledo Saladini

344.502.207-06

Classe III

R$

25.828,14

-

N/A

Alteração

3.468,08

29.296,22

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ANTONIO MORAIS e CLAUDIA DIAS, com data de embarque
para 21/10/2020, posterior a data do pedido de RJ. Foi realizado pagamento do valor da entrada, a vista, em conta
da agência de turismo, que realizou repasse do valor líquido de comissão de R$ 5.698,51, em 04/10/2019, em
conta corrente da Recuperanda. O valor de comissão paga registrado no sistema da Recuperanda é de R$ 3.017,30.
Em 10/10/2019, foi realizado pagamento residual do valor de R$ 20.341,30 com cartão de crédito, em 4 parcelas.
O valor da análise desta AJ apresentou divergência do valor listado pela Recuperanda em razão do saldo de
comissão.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CLAUDIA FONSECA DE MORAES MOURA e LUIZ
FERNANDO DE FIGUEIREDO MOURA, com data de embarque para 25/08/2020, posterior a data do pedido de
RJ. Em 24/09/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e
repassado o valor líquido de R$ 16.457,80 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no
sistema, é de R$ 19.214,70. O saldo residual de R$ 128.097,97 foi pago com 7 cheques, sendo que esta AJ
conferiu que todos foram compensados. O resultado da validação realizada por esta AJ apresentou pequena
divergência com o valor listado pela Recuperanda na Relação de Credores. Não houve saldo de atualização, visto
que o vencimento da viagem ocorreu em data posterio a data do pedido de RJ.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CLAUDIA MARIA DO VALLE VALLADARES DIAS e MARIO
EVANGELISTA DIAS, com data de embarque para 11/05/2020, não embarcado. Foi realizado pagamento do
valor da entrada em conta da agência de turismo, que realizou o repasse do valor líquido de comissão de R$
4.053,65, em 20/12/2019, via transferência eletrônica para a Recuperanda. O valor da comissão paga registrado
no sistema da Recuperanda é de R$ 5.566,50. Em 19/12/2019, foi realizado pagamento do valor residual de R$
40.000,00 em conta corrente da Recuperanda. O resultado da validação realizada por esta AJ apresentou
divergência ao valor listado pela Recuperanda em razão do cálculo de atualização do crédito da data do vencimento
do embarque (11/05/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote individual de CLAUDIA MARIA QUEIROZ CARVALHO, com data de embarque para
12/05/2020, que não ocorreu. Foi realizado pagamento do valor da entrada em conta da agência de turismo, que
realizou o repasse do valor líquido de comissão de R$ 11.196,08, em 09/01/2020, via transferência eletrônica para
a Recuperanda. O valor da comissão paga registrado no sistema da Recuperanda é de R$ 6.003,46. Em
10/01/2020, foi realizado pagamento do valor residual de R$ 35.010,36 com cartão de crédito, em 5 parcelas.
Constou registro do estorno integral do valor pago com cartão de crédito em 11/05/2020, validado por documento
apresentado pela Recuperanda.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Claudia Marilia Costa de Carvalho e Marcelo
Ortigao Benigno de Carvalho, com data de embarque para 20/03/2020, que não ocorreu. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 55.366,47, segregado igualmente entre os
passageiros. Foi apresentada divergência de crédito acompanhada de carta de crédito, cujo valor pleiteado total foi
de R$ 80.159,41, composto pelo terrestre e aéreo do pacote de viagem.
Esta Administradora Judicial analisou o documento disponibilizado com a divergência de crédito, bem como
realizou consulta em sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda. A carta de crédito é composta pelo valor
bruto referente ao terrestre de R$ 43.209,19, sendo que o valor da carta contém saldo de comissão retido pela
agência de turismo no valor de R$ 4.649,42. Adicionalmente, a parte aéreo totalizou R$ 36.950,22, sendo que R$
18.475,11 foi pago para a Recuperanda e R$ 18.475,11, foi pago diretamente para a cia aérea sendo o valor do
cartão integralmente estornado, restando saldo em aberto de R$ 18.475,11. Diante do exposto, o crédito apurado
por esta Administradora Judicial correspondeu ao valor total atualizado de R$ 61.684,30 (R$ 43.209,19 da carta
de crédito e R$ 18.475,11 de 50% do valor do aéreo), segregado entre os passageiros, Srs. Claudia Marilia Costa
de Carvalho e Marcelo Ortigao Benigno de Carvalho, no valor de R$ 30.842,15 para cada, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote individual de CLAUDIA REGINA BOSSINI, com data de embarque para 16/07/2020,
posterior ao pedido de RJ (04/06/2020). Foi realizado pagamento do valor da entrada em conta da agência de
turismo, que realizou o repasse do valor líquido de comissão de R$ 1.623,86, em 23/12/2019, via transferência
eletrônica para a Recuperanda. O valor da comissão paga registrado no sistema da Recuperanda é de R$ 2.434,39,
do qual habilitamos. O residual foi pago mediante a apresentação de 6 cheques que totalizaram R$ 16.240,94.
Procedemos com o ajuste.
Trata-se de pacote individual de CLAUDIA TOLEDO SALADINI, com data de embarque para 13/05/2020, cujo
embarque não ocorreu. Foi realizado pagamento do valor da entrada em conta da agência de turismo, que realizou
o repasse do valor líquido de comissão de R$ 6.326,94, em 20/12/2019, via transferência eletrônica para a
Recuperanda. O valor da comissão paga registrado no sistema da Recuperanda é de R$ 3.343,72. O residual do
pacote foi pago em 20/12/2019, no valor de R$ 19.501,20, com cartão de crédito em 6 parcelas.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

357

NOME

Claudio da Rocha Filho

CPF

180.538.228-43

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

2.017,00

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Classe III

R$

29.975,32

-

N/A

Alteração

Classe III

R$

30,00

-

N/A

Exclusão

678.407.878-00

Classe III

R$

71.162,84

-

N/A

Alteração

Claudio Junqueira Ferraz de Almeida

678.407.878-00

Classe III

R$

18.218,22

-

N/A

Exclusão

Claudio Lopes Guedes Frasca

066.579.900-49

Classe III

R$

23.716,89

-

N/A

Alteração

358

Claudio de Lima Sirio

359

Claudio Froes De Freitas

360

Claudio Junqueira Ferraz de Almeida

361

362

613.821.597-49

8098967883

Valor Movimento

0,05

3.715,01

-

30,00

18.446,99

-

18.218,22

3.095,24

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

2.017,05

33.690,33

-

89.609,83

-

26.812,13

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

363

Claudio Miguel Melara

888.640.228-72

Classe III

R$

28.545,48

-

N/A

Alteração

3.273,21

31.818,69

Classe III

364

Claudio Vieira

145.262.989-72

Classe III

R$

18.839,73

-

N/A

Alteração

2.704,69

21.544,42

Classe III

365

Clea Maria La Terza

115.335.588-41

Classe III

R$

37.747,12

-

N/A

Exclusão

-

37.747,12

-

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote aéreo para 4 pessoas, ALEXANDRE JOSE AGUILLAR DE SOUZA, ANA PAULA
TAMBARA PORTO DA ROCHA, CLAUDIO DA ROCHA FILHO e GABRIELA GUILLAR DE SOUZA , com
data de embarque para 11/07/2020, que não aconteceu. Foi feito pagamento do valor do sinal, em dois cheques
correspondente à comissão da Queenberry que realizou venda via Loja (interna), no valor de R$ 8068,20. O
pagamento do valor residual (R$ 49.494,00) foi realizado diretamente para fornecedor. O valor do crédito
considerado em nossa análise foi o correspondente à comissão da Recuperanda. Foi validado o pagamento do
cliente. Constam 4 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CLAUDIO DE LIMA SIRIO e ELISABETH MAGALHAES DE
BRITO SIRIO, com data de embarque para 14/06/2020, posterior a data do pedido de RJ. Foi realizado
pagamento do valor da entrada em conta da agência de turismo, que realizou repasse do valor líquido de comissão
de R$ 627,78, para a Recuperanda em 24/01/2020. O valor pago de comissão registrado no sistema da
Recuperanda é de R$ 7.430,01. Houve, ainda, em 22/01/2020, pagamento adicional de R$ 34.233,60, para a
Recuperanda, validado conforme extrato. O cliente realizou pagamento de saldo residual de R$ 25.089,25,
mediante a apresentação de 5 cheques, sendo que todos foram compensados.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, AUREA DO CARMO PEPE AGULHA DE FREITAS e CLAUDIO
FROES DE FREITAS, com data de embarque para 13/03/2020, com pagamento diretamente para a cia aérea. O
reembolso ocorrerá conforme MP 295, motivo pelo qual excluímos o crédito.
Trata-se de crédito decorrente da aquisição de 2 pacotes de viagens (Files 2386318.6 e 2410400.1) adquiridos
para 2 passageiros, Srs. Claudio Junqueira Ferraz de Almeida e Nilce Maria Ferrari de Almeida, com datas de
embarque previstas para 25/08/2020 e 25/10/2020, após o pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Os
credores foram listados na Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 178.762,13, segregado
igualmente entre os passageiros. O valor total pago pelos credores nos 2 pacotes, conforme validação por esta
Administradora Judicial, correspondeu a R$ 179.219,65, com pagamentos realizados via transferências eletrônica
e cartões de crédito. Procedemos com o ajuste.
Trata-se de crédito decorrente da aquisição de 2 pacotes de viagens (Files 2386318.6 e 2410400.1) adquiridos
para 2 passageiros, Srs. Claudio Junqueira Ferraz de Almeida e Nilce Maria Ferrari de Almeida, com datas de
embarque previstas para 25/08/2020 e 25/10/2020, após o pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Os
credores foram listados na Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 178.762,13, segregado
igualmente entre os passageiros. O valor total pago pelos credores nos 2 pacotes, conforme validação por esta
Administradora Judicial, correspondeu a R$ 179.219,65, com pagamentos realizados via transferências eletrônica
e cartões de crédito. Procedemos com o ajuste.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, BEATRIZ MARIA SOARES FRASCA e CLAUDIO LOPES GUEDES
FRASCA, com data de embarque para 15/10/2020. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 24.691,27) para a Recuperanda, porém, neste deposito
contém valores de ( R$ 1552,98 ) e ( R$ 9.781,20) que pertecem a outros passageiros referente File 2332530.3 .
Pagamento restante em cartão de crédito 09/12/2019, cartão Claudio Lopes Guedes Frasca ( R$ 36099,60). O
sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.190,47, do qual
habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente montante de ( R$ 53.624,05).Constam 2 passageiros, motivo
pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. A relação de credores da Recuperanda apresentou pequena
divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da conversão da moeda.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, Angela Aparecida Ferrari Melara e Claudio Miguel Melara, com data de
embarque para 08/09/20. Foi feito um pagamento em 28/01/2020 deposito bancario ( R$ 18.274,15) e 07/02/20
cartão credito de Claudio Miguel valor de ( R$ 38.816,80) em 5 vezes.A viagem do casal com file 2340380-12
com embarque original 02/06/20 foi transferido para file 2340410-5 com embarque vigente para 08/09/20.O
sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.546,41, do qual
habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente montante de ( R$ 63637,36). Constam 2 passageiros, motivo
pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CLAUDIO VIEIRA e SANDRA DUARTE VIEIRA, com data de
embarque para 06/05/2020, que não ocorreu. Em 10/01/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via
transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$ 7.707,55 para a
Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 5.138,36. Segundo constou no
sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 29.973,79 foi pago via cartão de crédito, no dia 09/01/2020.
Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (06/05/2020)
até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado pela Sra CLEA MARIA LA TERZA, cujo valor sistêmico dos pagamentos líquidos
de comissão somaram R$ 37.745,26. O valor da comissão constatne no sistema foi de R$ 5.772,38, pago
posteriormente à agência de turismo. Em análise ao crédito, esta administradora judicial verificou que a
Recuperanda emitiu carta de crédito assinada, informando valor em dóra de USD 10.632,00 (valor bruto pago pelo
credor). Desta forma, excluímos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 37.747,12, para
fazer constar crédito em moeda estrangeira de USD 10.632,00, conforme carta de crédito.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2044

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

366

Cleonice Zolin Rosseti

734.407.018-91

Classe III

R$

44.420,81

-

N/A

Exclusão

367

Cleusa Mattivy

168.304.310-34

Classe III

R$

32.647,14

-

N/A

Alteração

368

369

Clovis Eduardo Santos Castro

Conceicao Aparecida Afonso

810.248.787-91

260.373.357-53

Classe III

Classe III

Valor Movimento

-

44.420,81

3.711,73

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

36.358,87

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

R$

20.875,37

-

N/A

Alteração

98,63

20.974,00

Classe III

R$

21.780,32

-

N/A

Alteração

2.984,88

24.765,20

Classe III

370

Conceicao Aparecida dos Santos Farias

343.849.956-87

Classe III

R$

11.799,38

371

Cristiana de Araujo Cintra Pereira

229.944.298-70

Classe III

R$

9.378,04

372

Cristiana Lara Gaillard

256.979.498-80

Classe III

R$

14.493,87

26.733,75

-

16.305,96

Sim

Alteração

14.934,40

26.733,78

Classe III

N/A

Alteração

1.040,07

10.418,11

Classe III

Sim

Alteração

1.812,10

16.305,97

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para uma pessoa Cleonice Zolin Rosseti, com data de embarque para 24/03/2020. A
credora constou habilitada na Relação de Credores do art. 52 com crédito total de R$ 44.420,81. Foi apresentada
divergência de crédito no valor total de R$ 50.010,80, correspondente ao valor em moeda estrangeira de USD
11.795,00.
Esta Administradora Judicial conferiu o valor pago conforme informação do sistema da Recuperanda e constatou
que foi enviado à credora carta de crédito em moeda estrangeira no valor de USD 11.795,00, evidenciando a
novação da dívida de moeda nacional para dólar.
Diante do exposto, procedemos com a alteração do crédito habilitado para constar valor em moeda estrangeira de
USD 11.795,00, em favor de Cleonice Zolin Rosseti, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art.
7º § 2º.
Trata-se de pacote individual de CLEUSA MATTIVY, com data de embarque para 07/04/2020, que não ocorreu.
Foi realizado pagamento do valor da entrada em conta da agência de turismo, que realizou o repasse do valor
líquido de comissão de R$ 10.297,59, em 28/08/2019, via transferência eletrônica para a Recuperanda. O valor da
comissão paga registrado no sistema da Recuperanda é de R$ 3.193,96. O residual foi pago com cartão de crédito
no valor de R$ 22.349,55, em 28/08/2019. Habilitamos o valor da comissão e realizamos cálculo de atualização do
crédito da data do vencimento do embarque (07/04/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CLOVIS EDUARDO SANTOS CASTRO e VALDENES
APARECIDA DA SILVA CASTRO, com data de embarque para 13/05/2020, que não ocorreu. Em 10/12/2019,
foi feito pagamento do valor da entrada de R$ 20.000,00, via transferência bancária, diretamente em conta da
Recuperanda. Não houve pagmento de comissão visto que a venda ocorreu por setor interno da Recuperanda
(Loja). O pagamento residual do pacote foi realizado mediante a entrega de 6 cheques pré-datados, no valor de R$
7.249,00. Dos 6 cheques dados em pagamento, 3 foram resgatados e cancelados conforme evidências apresentadas
pela Recuperanda (cheques de abril a junho de 2020). Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do
crédito, da data do vencimento do embarque (13/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial
(04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CELSO TADEU AFONSO e CONCEICAO APARECIDA
AFONSO, com data de embarque para 08/05/2020. Houve pagamento do valor da entrada a vista para a agência
de turismo, sendo repassado a Recuperanda o valor líquido de comissão em 16/12/2019, correspondente a R$
9.756,24. O valor de comissão registrado no sistema da Recuperanda correspondeu a R$ 5.687,60. Em
13/12/2019, houve o pagamento do valor residual de R$ 33.804,40 com cartão de crédito em 4 parcelas.
Trata-se de pacote de viagem adquirido por Conceicao Aparecida dos Santos Farias, com data de embarque para
05/09/2020, posterior a data do pedido de recuperação judicial. A credora constou listada na Relação de Credores
do Art. 52 com o valor de R$ 11.799,38, sendo que para o mesmo file do pacote (2343400.3) constou habilitada a
Sra. Marlene de Fátima Brum, com crédito de R$ 11.799,37. Foi apresentada divergência de crédito pleiteando o
valor de R$ 26.733,75 para a Sra. Conceição Aparecida dos Santos Farias, e disponibilizados os comprovantes de
pagamento e contrato.
Esta Administradora Judicial analisou a divergência de crédito, bem como informações constantes do sistema e
documentos disponibilizados pela Recuperanda e apurou valor total recebido no financeiro da Queensberry de R$
23.598,75, além do valor pago de comissão à agência de R$ 3.135,03, totalizando saldo de R$ 26.733,78. Cabe
destacar que no contrato da compra do pacote de viagem não constou mencionada a Sra Marlene de Fátima Brum
como passageira, motivo pelo qual a excluímos da Relação de Credores do Art. 7º § 2º, e habilitamos o valor total
do pacote para a Sra. Conceicao Aparecida dos Santos Farias.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito e habilitamos o valor de R$ 26.733,78 em favor de
Conceicao Aparecida dos Santos Farias, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote para 2 pessoas, CAROLINA NOBIS GONTIER e CRISTIANA DE ARAUJO CINTRA
PEREIRA, com data de embarque para 02/11/2020, posterior a data do pedido de RJ. Em 14/02/2020 foi
realizado pagamento a vista para a agência de turismo, que efetuou repasse do valor líquido de comissão de R$
4.167,42. O valor da comissão registrado em sistema é de R$ 2.082,82. Na mesma data, houve pagamento do
valor residual de R$ 14.585,98 com cartão de crédito em 4 parcelas.
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Phillip Gaillard e Cristiana Lara
Gaillard, com data de embarque prevista para 09/09/2020, após a data do pedido de recuperação judicial
(04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 28.987,73, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 32.611,92.
Diante do exposto, acatamos totalmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 32.611,92,
segregado entre os passageiros, Srs. Phillip Gaillard (R$ 16.305,96) e Cristiana Lara Gaillard (R$ 16.305,96), na
Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do Ar

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2045

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

373

Cristianne Diniz Dourado

374

Cristina Ciarrochi Sassi

375

Cristina do Amarante Andreya

CPF

054.714.454-73

6288107840

417.325.370-20

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

R$

10.455,72

-

N/A

Alteração

1.428,11

11.883,83

Classe III

Classe III

R$

25.014,03

-

N/A

Alteração

3.378,37

28.392,40

Classe III

Classe III

R$

36.777,95

-

N/A

Alteração

6.243,24

43.021,19

Classe III

376

Cristina Goreske

437.228.146-34

Classe III

R$

23.866,19

-

N/A

Alteração

3.213,70

27.079,89

Classe III

377

Cristina Luiza Braulio Santos Cabral Araujo Silva

311.641.296-00

Classe III

R$

3.054,02

-

N/A

Alteração

1.564,81

4.618,83

Classe III

378

Cristina Maria Gracia

593.181.206-72

Classe III

R$

15.319,42

-

N/A

Alteração

2.243,01

17.562,43

Classe III

379

Cristina Maria Montenegro N Pinho de Oliveira

068.587.755-87

Classe III

R$

27.530,01

-

N/A

Alteração

3.513,78

31.043,79

Classe III

380

Cynthia Marques Amendola

603.483.567-49

Classe III

R$

26.293,46

29.538,87

Sim

Alteração

3.416,87

29.710,33

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Cristianne Diniz Dourado e Debora Diniz Dourado, com data de
embarque para 13/09/2020. Foi feito pagamento do valor da entrada via transferência eletrônica (R$ 20.911,44)
em conta corrente da Recuperanda, validado por esta AJ. Houve ainda 1 pagamento, via cartão de crédito, feito
diretamente para a Cia Marítima (R$ 29.703,77) sendo que os pagamentos realizados para a Cia Aérea constam
como cancelados no sistema da Recuperanda. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado
pela agência de turismo de R$ 2.856,21 do qual habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente montante de (
R$ 23.767,65). Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. O credor
concordou com valor do crédito.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Luiz Tadeu Mantovani e Cristina Ciarrochi com data de embarque
para 14/05/2020 não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 47298,68) para a Recuperanda, restante saldo residual de (R$
2.738,38) via deposito bancário. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação
da recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Sras. Cristina do
Amarante Andreya e Nara Rejane Klain Ribeiro, com data de embarque prevista para 03/04/2020, que não
ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de
R$ 73.555,90, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada para a
agência de turismo, que efetuou repasse do valor líquido de comissão de R$ 9.840,99, em 25/10/2019, para a
Recuperanda. O valor da comissão registrado no sistema da Recuperanda é de R$ 11.150,58, do qual habilitamos.
O saldo residual do pacote adquirido pelos clientes foi pago mediante a apresentação de 7 cheques pré datados,
todos já compensados. Adicionalmente, procedemos com a atualização do crédito da data do embarque previsto até
a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Cristina Goreske e Vera Maria Goreske , com data de embarque
para 14/05/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único deposito para
recuperanda depósito de R$ 11.732,39. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela
agência de turismo de R$ 6.185,71, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do
pacote pelo cliente no valor de R$ 18.000,00, 9.000,00 e 9.000,00, com cartão de crédito. Crédito validado no
montante de (R$ 53918,10) com atualização monetária ( R$ 241,69).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o
crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Sras. Cristina Luiza
Braulio Santos Cabral Araujo Silva e Marcus Cabral Araujo Silva, com data de embarque prevista para
05/04/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art.
52, com crédito total de R$ 6.108,04, segregado igualmente entre os passageiros. Esta administradora judicial
analisou as informações constantes do sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda e apurou recebimento
total financeiro de R$ 26.224,24, além do pagamento de comissão a agência no valor de R$ 2.944,04, totalizando
R$ 29.218,28. Porém, houve estorno de cartões de crédito no valor total de R$ 19.868,68 e reembolso ao cliente
no valor de R$ 249,45, restando assim saldo pra reembolso de R$ 9.100,15. Adicionalmente, procedemos com a
atualização do crédito da data do embarque previsto até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020),
cujo crédito atualizado correspondeu a R$ 9.237,65.
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas, Cistina Maria Gracia, Denise Posada Salton Daniel, Emilio Daniel,
Geraldo Alberto Bonato e Sandra Lea de Souza Bonatto com data de embarque para 01/07/2020, não embarcados.
Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de
(R$ 21.071,80) para a Recuperanda, restanto saldo residual de (R$ 72.967,16) parcelado em 9 vezes no Cartão de
credito. O crédito foi dividido entre os 6 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não
apresentou divergênca.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas CRISTINA MARIA MONTENEGRO N PINHO DE OLIVEIRA e
JOSE ELIAS PINHO DE OLIVEIRA, com data de embarque para 05/09/2020. Foi feito um pagamento via
depósito bancário data 25/11/19 (R$ 15.295,74) para a Recuperanda livre de comissão e valor residual pago (R$
39.764,28) em 30/01/20 com cartão de crédito de Jose Elias em sete vezes. O sistema da Recuperanda registrou
valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 7.027,56, do qual habilitamos. Foi validado o credito
no montante de ( R$ 62.087,58). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores.
Trata-se de pacote contratado para 1 pessoa, CYNTHIA MARQUES AMENDOLA, com data de embarque para
10/05/2020, que não ocorreu. Em 20/12/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$ 26.293,46 para a Recuperanda. O valor de
comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 3.245,18. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização
do crédito, da data do vencimento do embarque (10/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial
(04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2046

Divergências e Habilitações
Adm.
#

381

NOME

Cynthia Patricia Dores

382

Dacylia Vieira dos Santos

383

Dalmario Heitor Miranda de Abreu

384

Dalton Valentim Vassallo

CPF

664.514.698-15

8768170963

388.080.303-00

3590003715

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

23.894,93

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

-

N/A

Alteração

3.660,61

33.313,24

Classe III

Classe III

R$

28.818,60

-

N/A

Alteração

1.812,10

30.630,70

Classe III

Classe III

R$

7.433,04

-

N/A

Alteração

1.009,03

8.442,07

Classe III

Classe III

R$

19.256,14

-

N/A

Alteração

386

Daniel Ramos

162.391.131-15

Classe III

R$

100,00

-

N/A

Exclusão

388

Daniela Gardano Bucharles Montalverne

940.203.379-34

Classe III

29.652,63

548.395.807-15

416.780.361-53

24.224,27

Classe na RC
Art. 7º § 2º

R$

Dania Schvartz

Daniela de Matos Kitsuta

329,34

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe III

385

387

Valor Movimento

Classe III

Classe III

R$

R$

32.740,04

10.654,71

-

-

N/A

N/A

Exclusão

Alteração

2.628,29

-

-

100,00

32.740,04

0,48

21.884,43

-

-

10.655,19

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CYNTHIA PATRICIA DORES e FERNANDA JUNQUEIRA, com
data de embarque para 09/04/2020, que não ocorreu. Em 21/10/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via
depósito bancário no valor líquido de R$ 24.229,85 para a Recuperanda. Segundo constou no sistema da
Recuperanda, o valor residual de R$ 23.560,02 também foi pago via depósito no dia 23/10/2019. Adicionalmente,
aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (09/04/2020) até a data do
pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao
valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Sras. Dacylia Vieira
dos Santos e Nilton Pereira dos Santos, com data de embarque prevista para 08/08/2020, após a data do pedido de
recuperação judicial. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 59.305,26, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor do
pacote a vista para a agência de turismo, que efetuou repasse do valor líquido de comissão de R$ 59.302,35, em
19/12/2019, para a Recuperanda. O valor da comissão registrado no sistema da Recuperanda é de R$ 7.324,12, do
qual habilitamos. Procedemos com o ajuste.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas DALMARIO HEITOR MIRANDA DE ABREU e FERNANDA
MARIA MACHADO MAIA, com data de embarque para 05/09/2020. Foram feitos quatro pagamentos sendo via
depósito bancário data 05/02/20 (R$ 19.000,00), data 14/02/20 deposito (R$ 5.928,88), na mesma data
pagamento cartão de crédito de Dalmario Heitor em quatro vezes e (R$ 12.140,28) vindo de um déposito divido
entre três files, onde foi depositado (R$ 70.000,00) e segregado para ( R$ 26.438,40) file 2341256.14, (
12.140,28) file 2341256.16 e (R$ 31.421,32) file 2341256.15, todos valores liquidos de comissão para a
Recuperanda. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
3.624,19, do qual habilitamos. Foi validado o credito no montante de ( R$ 61.261,40). O crédito foi dividido entre
os 2 passageiros na Relação de Credores.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Dalton Valentim
Vassallo e Rosimeri Maria Mattede Carvalho, com data de embarque prevista para 10/12/2020, após a data do
pedido de recuperação judicial. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art.
52, com crédito total de R$ 14.866,08, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento da
entrada para a agência de turismo, que efetuou repasse do valor líquido de comissão de R$ 3.039,39, em
13/02/2020, para a Recuperanda. O valor da comissão registrado no sistema da Recuperanda é de R$ 2.024,84, do
qual habilitamos. O valor residual do pacote de R$ 11.819,90 foi pago com cartão de crédito, em 13/02/2020.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Sras. Dania Schvartz
e Rosangela Cohen, com data de embarque prevista para 10/12/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de
R$ 38.512,28, segregado igualmente entre os passageiros. Foram realizados pagamentos de valores a vista para a
agência de turismo, que efetuou repasses dos valores líquido de comissão de R$ 3.963,72 e R$ 3.860,30, em
13/02/2020 e 17/02/2020, respectivamente, para a Recuperanda. O valor da comissão total registrado no sistema
da Recuperanda é de R$ 5.252,30, do qual habilitamos. O valor residual do pacote foi pago em 2 cartões de
crédito, nos valores de R$ 15.414,16 e R$ 15,278,38, em 13/02/2020 e 17/02/2020, respectivamentede.
Procedemos com o ajuste do crédito para o total de R$ 43.768,86, segregado entre os passageiros.
Trata-se de pacote de viagem dos quais houve embarque dos passageiros. O crédito foi habilitado erroneamente na
Relação de Credores do Art. 52, motivo pelo qual excluímos da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiras, Sras. Adriane Alvarenga da Rocha Pombo e Daniela
de Matos Kitsuta, com data de embarque para 18/03/2020. As credoras constaram listadas na Relação de Credores
do Art. 52 com crédito total de R$ 65.480,08, segregado entre as passageiras. Foi apresentada divergência de
crédito pela credora Adriane Alvarenga da Rocha Pombo, pleiteando o valor pago em reais de R$ 37.810,96.
Esta administradora judicial procedeu com análise aos documentos da divergência de crédito, bem como em
informações sistêmica e documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou a emissão de carta de crédito em
moeda estrangeira pela Recuperanda no valor de USD 18.720,00, sendo o valor segregado para cada credora de
USD 9.360,00.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito e alteramos o valor habilitado para moeda
estrangeira, conforme carta de crédito, no valor total de USD 18.720,00, segregado entre as credoras.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Daniela Gardano
Bucharles Montalverne e Jose Ronaldo Montalverne Filho, com data de embarque prevista para 09/10/2020, após
a data do pedido de recuperação judicial. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores
do Art. 52, com crédito total de R$ 21.309,42, segregado igualmente entre os passageiros. Foram realizados
pagamentos de valores a vista diretamente para a Recuperanda, de R$ 6.136,82 e R$ 824,60, em 17/01/2020 e
01/04/2020, respectivamente. Não constou pagamento de comissão visto que a venda se deu por setor interno da
própria Recuperanda (Loja). O valor residual do pacote foi pago com cartão de crédito, no valor de R$ 14.348,96,
em 21/01/2020. Habilitamos o valor total pago de R$ 21.310,38, segregado entre os passageiros.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
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fls. 2047

Divergências e Habilitações
Adm.
#

389

NOME

Danielle Dumont Adams Sabo Souza Prudente Correa

CPF

153.086.568-94

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

1.789,40

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

390

Danielle Trajano Barbosa

724.554.461-15

Classe III

R$

2.835,84

-

N/A

Alteração

391

Danilo Andrade Lima

224.074.560-68

Classe III

R$

400,00

-

N/A

Exclusão

392

Danilo Rangel Brigido Filho

168.114.459-04

Classe III

R$

40.363,33

-

N/A

Alteração

393

Darci Furlaneto

394

Dario Arantes Nunes

395

Darlene Aparecida Moreira Modotte

666.909.198-20

5477620625

2303322855

Valor Movimento

-

0,09

979,42

-

400,00

10.208,93

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

1.789,31

3.815,26

-

50.572,26

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

R$

16.864,14

-

N/A

Alteração

92,58

16.956,72

Classe III

Classe III

R$

7.187,53

-

N/A

Alteração

3.520,53

10.708,06

Classe III

Classe III

R$

22.272,00

-

N/A

Alteração

3.132,63

25.404,63

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Tratam-se de 2 pacotes de viagem (files 2403717.1, 2458706.1 e 2458706.2). O file 2403717.1, para 2 pessoas,
EDNA LUCILA DUMONT ADAMS DE SALVO SOUZA e LUIZ ALBERTO DUMONT ADAMS DE SALVO
SOUZA, com data de embarque para 16/05/2020, cujo embarque não ocorreu, registrou pagamento a vista, em
conta da Recuperanda, no valor de R$ 27.592,00 e pagamento com cartão de crédito de R$ 56.154,60, em 4
parcelas, ambos os pagamentos no dia 09.08.2019, totalizando crédito de R$ 83.746,60. Adicionalmente,
realizamos cálculo de atualização da data do vencimento do embarque (16/05/2020) até a data do pedido de RJ,
totalizando crédito de R$ 84.066,30, segregado entre os passageiros.
Os files 2458706.1 e 2458706.2 registram pacote para 5 pessoas, EDNA LUCILA DUMONT ADAMS DE
SALVO SOUZA, LUIZ ALBERTO DUMONT ADAMS DE SALVO SOUZA, CAROLINE DUMONT
ADAMS DE SABO SOUZA GUIMARAES, DANIELLE DUMONT ADAMS SABO SOUZA PRUDENTE
CORREA e DESIREE DUMONT ADAMS BRASILEIRO. Houve pagamento a vista, em conta da Recuperanda,
do valor de R$ 8.946,53. O sistema da recuperanda registrou ainda 2 pagamentos diretamente ao fornecedor a cia
marítima, nos valores de R$ 42.023,00 e R$ 48.711,00, valores que não transitaram pela Recuperanda. O crédito
do pagamento a vista foi segregado entre os 5 passageiros
Cabe destacar que, ambos os pacotes foram venda "loja", e não tiveram pagamento de comissão a terceiros.
Trata-se de pacote contratado para 11 pessoas são elas Adriana Belford, Daniela Trajano, Felipe Barbosa, Reis
Isabela, Czarneski, Maria Izabel, Mey Barbosa, Pedro Henrique, Rodrigo de Castro, Rosenir Taranteli, Samuel
Pereira e Thaciana Eurides, com data de embarque para 24/03/2020, não embarcados. Foi feito pagamento via
depósito bancário da entrada (R$ 32.855,55) e saldo residual (R$ 40.000) parcelado em 4 vezes, identificamos
que o pagamento via cartão de credito foi estornado. Identificamos multa por cancelamento no valor de (R$
1.657,31). A relação de credores da Recuperanda não apresentou diverências.
Houve compra de marítimo com pagamento diretamente para o fornecedor (cia marítima). Não constou registro de
recebimento pela Recuperanda, motivo pelo qual excluímos o crédito.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas DANILO RANGEL BRIGIDO FILHO e ROSANE SALETE
CIOCCARI BRIGIDO, com data de embarque para 12/05/2020, não embarcados. Foi feito um pagamento via
depósito bancário para a Recuperanda data 12/11/19 (R$ 25.574,48) livre de comissão e valor residual pago em
dois cartões 11/11/2019 nos valores de (R$ 48.255,34) e ( R$ 48.255,34) ambos de Danilo Rangel. Em 27/04/20
ambos os cartões tiveram valores parcialmentes estornados ( 20.680,86) e ( 20.680,86) . Foi validado o credito no
montante de ( R$ 80.723,44) com correção monetária ( R$ 521,98). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros
na Relação de Credores. A relação de credores da Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa
análise, decorrente de arredondamento da conversão da moeda.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Darci Furlaneto
e Humberto Oliveira, com data de embarque prevista para 11/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 33.728,28, segregado
igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada a vista de R$ 12.003,00, diretamente
para a Recuperanda, em 20/12/2019. O valor residual de R$ 43.451,22 foi pago mediante a entrega de 6 cheques
pré datados. Destes cheques 3 foram compensados e 3 foram resgatados. Não constou pagamento de comissão,
visto que a venda se deu por setor interno da Recuperanda (Loja). Adicionalmente foi realizado cálculo de
atualização da data do vencimento do embarque até o pedido de RJ (04/06/2020), resultando no valor atualizado
de R$ 33.913,44.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Dario Arantes
Nunes e Hortencia Vaz Nunes, com data de embarque prevista para 05/08/2020, após o pedido de RJ. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 14.375,06,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada a vista para a agência de
turismo, que realizou o repasse do valor líquido de comissão de R$ 14.376,62, em 10/12/2019, para a
Recuperanda. O valor da comissão registrado no sistema da Recuperanda correspondeu a R$ 7.039,50, do qual
habilitamos. O valor residual foi pago com 2 cartões, nos valores iguais de R$ 20.528,72, ambos no dia
10/12/2019, porem, houve estorno integral dos pagamentos com cartões de crédito. Assim, o crédito apurado
correspondeu a R$ 21.416,12. Ajustamos a RC do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CARLOS ALBERTO PEREIRA MODOTTE e DARLENE
APARECIDA MOREIRA MODOTTE, com data de embarque para 11/05/2020, cujo embarque não ocorreu.
Foram realizados 3 pagamentos com cartão de crédito na mesma data (27/02/2020) pelo valor bruto, totalizando
R$ 50.565,12. Em 10/02/2020, a Recuperanda efetuou pagamento da comissão à agência de turismo, no valor
total de R$ 6.014,97. Houve ainda, cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque
(11/05/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
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fls. 2048

Divergências e Habilitações
Adm.
#

396

NOME

Darly de Lourdes Andreola Carvalho Silva

CPF

319.237.809-30

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

41.775,01

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Exclusão

Valor Movimento

-

41.775,01

-

Classe III

Daurita Darci de Paiva

4619331449

Classe III

R$

19.400,88

-

N/A

Alteração

398

Davidson Guilherme Tome

3964573809

Classe III

R$

588,90

-

N/A

Exclusão

399

Debora Diniz Dourado

068.213.634-47

Classe III

R$

10.455,72

-

N/A

Alteração

1.428,11

11.883,83

Classe III

400

Debora Regina Para Melo

475.130.552-20

Classe III

R$

45.547,12

-

N/A

Alteração

6.092,21

51.639,33

Classe III

401

Decio Emerique Lauretti

768.761.528-04

Classe III

R$

1.407,71

-

N/A

Sem movimento

1.407,71

Classe III

402

Dedalus Prime Sistemas e Serviços de Informática

07.214.045/0001-08

Classe III

R$

156.714,68

-

N/A

Alteração

156.715,52

Classe III

404

Delcimir Miranda Carvalhal

Delio Pinto

103.540.937-20

543.363.177-04

Classe III

Classe III

R$

R$

53.180,65

24.163,22

-

-

N/A

N/A

Alteração

Alteração

-

588,90

-

0,84

7.087,79

3.377,57

19.502,44

Classe na RC
Art. 7º § 2º

397

403

101,56

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

60.268,44

27.540,79

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado pelos Srs Darly de Lourdes Andreola Carvalho Silva e Jose Rubens Carvalho Silva,
cujo valor sistêmico dos pagamentos líquidos de comissão somaram R$ 83.550,03. O valor da comissão constante
no sistema foi de R$ 8.674,45, retido pela agência de turismo do valor da entrada a vista, que repassou o valor
líquido para a Recuperanda. Em análise ao crédito, esta administradora judicial verificou que a Recuperanda
emitiu carta de crédito assinada, informando valor em dóra de USD 21.104,00 (valor bruto pago pelo credor).
Desta forma, excluímos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 83.550,01 (segregado
igualmente entre os passageiros), para fazer constar crédito em moeda estrangeira de USD 21.104,00, conforme
carta de crédito, também segregado ingualmente entre os credores/passageiros.
Trata-se de 2 pacotes individuais (files 2441998.1 e 2441998.3) de Daurita Darci de Paiva para a Europa, com
data de embarque para 06/05/2020, que não ocorreu. Foram realizados pagamentos a vista diretamente para a
Recuperanda, nos valores de R$ 9.029.38 e 2.733,80, em 12/12/2019 e 17/12/2019, respectivamente. Não houve
pagamento de comissão à agência visto que a venda ocorreu por setor interno da Recuperanda (Loja). Houve
pagamento com cartão de crédito no valor de R$ 21.068,55, em 12/12/2019, porém constou estorno deste
pagamento total, em 27/04/20. Constou ainda, pagamento com cartão de crédito no valor de R$ 6.378,86, em
18/12/2019. Ademais, cosntou pacote aéreo (file 2441998.2), com pagamento diretamente para a cia aérea, mas
que foi cancelado, porém a Recuperanda recebeu comissão no valor de R$ 1.222,09 relativa a venda de pacote
marítimo, que habilitamos em razão do cancelamento do aéreo. Houve cálculo de atualização até a data do pedido
de RJ que correspondeu a R$ 19.502,44.
Trata-se de compra de pacote aéreo, com pagamento diretamente para a cia aérea (BCC). O reembolso será
realizado com base na MP 295, motivo pelo qual excluímos o crédito.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Cristianne Diniz Dourado e Debora Diniz Dourado, com data de
embarque para 13/09/2020. Foi feito pagamento do valor da entrada via transferência eletrônica (R$ 20.911,44)
em conta corrente da Recuperanda, validado por esta AJ. Houve ainda 1 pagamento, via cartão de crédito, feito
diretamente para a Cia Marítima (R$ 29.703,77) sendo que os pagamentos realizados para a Cia Aérea constam
como cancelados no sistema da Recuperanda. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado
pela agência de turismo de R$ 2.856,21 do qual habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente montante de (
R$ 23.767,65). Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.O credor
concordou com valor do crédito.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Debora Regina
Para Melo e Vasco Pereira do Amaral, com data de embarque prevista para 06/05/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 91.094,25,
segregado igualmente entre os passageiros. Foram realizados pagamentos para a agência de turismo, que repassou
valores líquidos de comissão para a Recuperanda, de R$ 4.900,00 e R$ 86.194,25, em 21/01/2020 e 04/02/2020,
respectivamente. O valor da comissão registrado no sistema da Recuperanda correspondeu a R$ 11.451,97, do
qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização da data prevista para o embarque até a data
do pedido de recuperação judicial (04/06/2020).
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Decio Emerique
Lauretti e Telma Lauretti, com data de embarque prevista para 12/09/2020, após o pedido de RJ. Cabe destacar
que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 2.815,42,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado apenas um pagamento no valor de R$ 2.815,42, em
24/01/2020 em conta da Recuperanda. Não constou informação de pagamento de comissão à agência de turismo.
Validamos o crédito ja habilitado.
Trata-se de programa de incentivo corporativo adquirido por cliente pessoa jurídica, Dedalus Prime Sistemas e
Serviços de Informática, com data de embarque registrada no sistema da Recuperanda para 01/12/2020. O credor
constou habilitado na Relação de Credores do Art. 52 com crédito no valor de R$ 156.714,68.
Esta Administradora Judicial analisou informação sistêmica e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou
recebimento financeiro pela Queensberry no valor total de R$ 156.715,52, do qual habilitamos.
Trata-se de pacote individual (files 2342911.3 e 2341864.11) de Delcimir Miranda Carvalhal, com data de
embarque para 21/05/2020, que não ocorreu. Foi realizado pagamento do valor da entrada do pacote do file
2342911.3, no valor de R$ 1.778,40, em 20/01/2020, cujo valor foi reclassificado para o file 2341864.11. Foi
também realizado pagamento a vista para conta da agência de turismo, que realizou o repasse do valor líquido de
comissão de R$ 10.848,01, para a Recuperanda, em 13/02/2020. O valor da comissão registrado no sistema da
Recuperanda correspondeu a R$ 6.951,74, do qual habilitamos. Ademais, foi realizado pagamento do valor
residual com cartão de crédito de R$ 40.551,84, em 17/02/2020. Adicionalmente realizamos a atualização do
crédito da data do embarque previsto até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Delio Pinto e Luiza Babugia, com embarque previsto para
09/05/2020, que não ocorreu. Foi realizado pagamento a vista para a agência de turismo, que realizou o repasse do
valor líquido de comissão de R$ 48.326,43, para a Recuperanda, em 22/01/2020. O valor de comissão descontado
pela agência indicado no sistema da Recuperanda é de R$ 6.418,72, do qual habilitamos. Adicionalmente,
realizamos cálculo de atualização do crédito da data do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Procedemos com o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2049

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

405

Delmon Oliveira Caixeta

406

Delza Wanderley

407

Denise Aparecida Lopes Oliveira Corain

408

Denise Carmem Capozzielli

CPF

7533217187

574.087.001-10

3572779880

101.672.158-76

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

R$

16.843,31

-

N/A

Alteração

5.006,45

21.849,76

Classe III

Classe III

R$

16.695,22

-

N/A

Alteração

3.006,43

19.701,65

Classe III

Classe III

R$

31.131,97

-

N/A

Alteração

8.354,76

22.777,21

Classe III

Classe III

R$

27.153,30

-

N/A

Alteração

-

6.618,92

33.772,22

Classe III

409

Denise Fernanda Correa Vieira

529.865.517-34

Classe III

R$

1.401,25

-

N/A

Alteração

11,87

1.413,12

Classe III

410

Denise Posada Salton Daniel

148.509.548-47

Classe III

R$

15.319,42

-

N/A

Alteração

2.243,01

17.562,43

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Delmon Oliveira
Caixeta e Lylia Ramos Caiado Caixeta, com data de embarque prevista para 07/09/2020, após o pedido de RJ.
Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$
33.686,63, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento a vista da entrada em conta da
agência de turismo, que realizou repasse do valor líquido de comissão de R$ 12.228,90, para a Recuperanda, em
18/12/2019. O valor da comissão registrado em sistema é de R$ 10.012,48, do qual habilitamos. O saldo residual
de R$ 50.068,99 foi pago com cartão de crédito, em 18/12/2019. Em 02/04/2020, houve estorno parcial do cartão
de crédito, no valor de R$ 28.610,84.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Delza
Wanderley e Maria Valeria Fenelon, com data de embarque prevista para 05/04/2020, que nao ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 33.390,44,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento a vista do valor da entrada para a agencia de
turismo, que realizou repasse do valor liquido de comissao de R$ 4462,54, para a Recuperanda, em 27/12/2019.
Constou registrado no sistema da Recuperanda pagamento de comissao no valor de R$ 5426,33, do qual
habilitamos. O valor residual pago pelo pacote foi realizado mediante entrega de 5 cheques pre datados, todos ja
compensados, no valor total de R$ 28.927,90. Adicionalmente atualizamos o credito da data do embarque previsto
ate a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Denise
Aparecida Lopes Oliveira Corain e Oswaldo Cesar Corain, com data de embarque prevista para 14/05/2020, que
nao ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 62.263,95, segregado igualmente entre os passageiros. A venda do pacote foi realizada em 2 partes,
sendo o File 2460520.1 referente ao terrestre, e o File 2460520.2 o aéreo. Quanto ao aéreo, foi pago a
Recuperanda o valor de R$ 1.873,94, a título da comissão pela venda, sendo que o residual de aprox. R$ 29 mil,
foi pago diretamente a cia aérea. Já o terrestre, constou pagamento da entrada a vista diretamente para a
Recuperanda no valor de R$ 18.115,20, em 21/01/2020 e o residual de R$ 42.270,00 foi pago mediante a entrega
de 5 cheques pré datados de R$ 8.454,00, dos quais 3 foram compensados e 2 foram sustados pelos clientes. Não
constou pagamento de comissão à agência de turismo visto que a venda se deu por setor interno da Recuperanda
(Loja). Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do crédito da data do embarque previsto até a data do
pedido de RJ (04/06/2020). O crédito atualizado totalizou R$ 45.554,43, segregado entre os 2 passageiros.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Denise Carmem
Capozzielli e Leonardo Capozzielli Loduca Cruz, com data de embarque prevista para 02/07/2020, após o pedido
de RJ. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de
R$ 54.306,59, segregado igualmente entre os passageiros. Foram realizados pagamentos a vista para a agencia de
turismo, que realizou repasses dos valores liquidos de comissao de R$ 15.000,00 e R$ 19.975,98, em 20/12/2019
e 23/12/2019, respectivamente, para a Recuperanda. Constou registrado no sistema da Recuperanda pagamento de
comissao no valor de R$ 13.236,61, do qual habilitamos. O valor residual pago pelo pacote foi realizado com
cartão de crédito, no valor de R$ 19.331,83, em 20/12/2019. Procedemos com o ajuste do crédito na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CARLOS ALBERTO MATIAS e DENISE FERNANDA CORREA
VIEIRA, com data de embarque para 02/05/2020, cujo embarque não ocorreu. Em 10/12/2019, foi feito
pagamento de R$ 2.802,50, via transferência bancária, diretamente para a Recupeanda pelo valor integral,
referente ao pagamento do sinal. Não há registro de outro pagamento por parte dos clientes. Não houve
divergência entre o crédito validado por esta Administradora Judicial e o valor listado pela Recuperanda.
Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização sobre os valores pagos, da data de vencimento do embarque
(02/05/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas, Cistina Maria Gracia, Denise Posada Salton Daniel, Emilio Daniel,
Geraldo Alberto Bonato e Sandra Lea de Souza Bonatto com data de embarque para 01/07/2020, não embarcados.
Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de
(R$ 21.071,80) para a Recuperanda, restanto saldo residual de (R$ 72.967,16) parcelado em 9 vezes no Cartão de
credito. O crédito foi dividido entre os 6 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não
apresentou divergênca.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2050

Divergências e Habilitações
Adm.
#

411

NOME

Denise Santana Muniz

CPF

891.366.406-20

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

91.287,00

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

111.588,65

Sim

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

20.301,65

412

Denise Santana Muniz

891.366.406-20

Classe III

R$

16.900,23

-

N/A

Exclusão

-

16.900,23

413

Denise Vallim

053.417.248-28

Classe III

R$

2.382,66

-

N/A

Alteração

-

0,66

414

Denize Cidalia Malschitzky

828.376.608-25

Classe III

R$

25.547,81

-

N/A

Alteração

415

Denyse Coelho de Azevedo

749.393.867-91

Classe III

R$

32.818,54

-

N/A

Alteração

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

111.588,65

-

2.382,00

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

0,77

25.547,04

Classe III

3.987,31

36.805,85

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a pagamento antecipado de compra de 2 pacotes (Files 2309312.1 e 2396968.1)
adquiridos para 2 passageiros, Srs. Denise Santana Muniz e Reynaldo Maia Muniz, com datas de embarque
previstas para 24/03/2021 e 24/05/2021, após o pedido de RJ. Cabe destacar que os credores constaram listados
na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 216.374,46, segregado igualmente entre os
passageiros. Foi apresentada divergência de crédito administrativa pleiteando o valor total do crédito de R$
223.177,30, todavia sem a apresentação de documentação suporte para análise.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos disponibilizados pela Recuperanda e consulta
sistêmica.
O pacote com referência do File 2309312.1 (Myanmar, Indochina, Tailândia, e outros), constaram diversos
pagamentos, entre os dias 25, 26 e 29 de julho/2019, que transitaram pela agência de turismo, sendo repassado
valores para a Recuperanda, líquido de comissão, cujo montante líquido totalizou R$ 185.379,00. Constou ainda,
em 11/11/2019, reembolso feito pela Recuperanda no valor de R$ 2.723,74, resultando no saldo de R$
182.655,26.
O pacote com referência do File 2396968.1 (Tahiti, Maeva e Ilha de Páscoa), constaram dois pagamentos a vista
para a agência de turismo, que procedeu com o repasse dos valores líquido de comissão de R$ 24.147,65 e R$
13.650,75, para a Recuperanda, ambos em 29/07/2019. Em 05/08/2019, constou reembolso pago pela
Recuperanda de R$ 3.998,94. O saldo a reembolsar deste pacote correspondeu ao valor de R$ 33.799,46
Adicionalmente, incluímos o valor de comissão de R$ 6.722,58.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito e alteramos o valor para faze constar R$ 223.177,30, na
Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º, segregado igualmente entre os passageiros.

Trata-se de crédito referente a pagamento antecipado de compra de 2 pacotes (Files 2309312.1 e 2396968.1)
adquiridos para 2 passageiros, Srs. Denise Carmem Capozzielli e Leonardo Capozzielli Loduca Cruz, com datas
de embarque previstas para 24/03/2021 e 24/05/2021, após o pedido de RJ. Cabe destacar que os credores
constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 216.374,46, segregado igualmente
entre os passageiros. Foi apresentada divergência de crédito administrativa pleiteando o valor total do crédito de
R$ 223.177,30, todavia sem a apresentação de documentação suporte para análise.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos disponibilizados pela Recuperanda e consulta
sistêmica.
O pacote com referência File 2309312.1 (Myanmar, Indochina, Tailândia, e outros), constaram diversos
pagamentos, entre os dias 25, 26 e 29 de julho/2019, que transitaram pela agência de turismo, sendo repassado
valores para a Recuperanda, líquido de comissão, cujo montante líquido totalizou R$ 185.379,00. Constou ainda,
em 11/11/2019, reembolso feito pela Recuperanda no valor de R$ 2.723,74.
O pacote com referência File 2396968.1 (Tahiti Maeva e Ilha de Páscoa), constaram dois pagamentos a vista para
a agência de turismo, que procedeu com o repasse dos valores líquido de comissão de R$ 24.147,65 e R$
13.650,75, para a Recuperanda, ambos em 29/07/2019. Em 05/08/2019, constou reembolso pago pela
Recuperanda de R$ 3.998,94. O valor total pago de comissão, registrado no sistema da Recuperanda é de R$
28.882,72, do qual habilitamos.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito e alteramos o valor para faze constar R$
245.336,78, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º, segregado em R$ 122.668,39,
para o Sr. Reynaldo Maia Muniz, e R$ 122.668,39, para a Sra. Denise Santana Muniz.
Trata-se de pacote individual de Denise Vallim, com data de embarque para 21/08/2020, após o pedido de RJ. Foi
realizado pagamento do valor da entrada, no valor de R$ 2.382,00, em 25/11/2019. Não constou valor
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Denize Cidalia
Malschitzky e Walter Alfredo De Mello Malschitzky, com data de embarque prevista para 01/10/2020, após a data
do pedido de recuperação judicial. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do
Art. 52, com crédito total de R$ 51.095,62, segregado igualmente entre os passageiros. Foram realizados
pagamentos de valores a vista diretamente em conta da Recuperanda, de R$ 2.708,98 e R$ 14.445,00, ambos em
28/01/2020. Não contou comissão visto que a venda do produto se deu por setor interno da Recuperanda (Loja).
Houve pagamento com cartão de crédito no valor de R$ 33.703,10. Ocorreram, ainda, pagamentos diretamente
para a cia aérea (BCC), que gerou comissão em favor da Recuperanda de R$ 237,00. Procedemos com o ajuste na
Relaçao de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Denyse Coelho
de Azevedo e Marcos Coelho de Azevedo, com data de embarque prevista para 21/08/2020, após a data do pedido
de recuperação judicial. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 65.637,08, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da
entrada para a agência de turismo, que realizou o repasse do valor líquido de comissão de R$ 16.936,81, para a
Recuperanda, em 15/10/2019. O valor da comissão registrado no sistema da Recuperanda correspondeu a R$
7.974,72, do qual habilitamos. O valor residual do pacote de R$ 48.700,16 foi pago com cartão de crédito em
15/10/2019.
Procedemos com o ajuste do crédito.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2051

Divergências e Habilitações
Adm.
#

416

417

NOME

Desiree Dumont Adams Brasileiro

Diana A. Silva Fagundes

CPF

284.778.728-30

311.633.558-36

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

1.789,40

54.642,01

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Alteração

Valor Movimento

-

0,09

1.052,58

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

1.789,31

55.694,59

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

418

Diana Isabel Schossler do Canto

221.939.280-53

Classe III

R$

31.359,32

-

N/A

Alteração

5.046,48

36.405,80

Classe III

419

Didier Maurice Klotz

103.179.537-53

Classe III

R$

12.395,53

-

N/A

Alteração

84,47

12.480,00

Classe III

420

Dilce Helena Pinto Sancandi

331.344.480-68

Classe III

R$

4.803,17

-

N/A

Alteração

654,86

5.458,03

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Tratam-se de 2 pacotes de viagem (files 2403717.1, 2458706.1 e 2458706.2). O file 2403717.1, para 2 pessoas,
EDNA LUCILA DUMONT ADAMS DE SALVO SOUZA e LUIZ ALBERTO DUMONT ADAMS DE SALVO
SOUZA, com data de embarque para 16/05/2020, cujo embarque não ocorreu, registrou pagamento a vista, em
conta da Recuperanda, no valor de R$ 27.592,00 e pagamento com cartão de crédito de R$ 56.154,60, em 4
parcelas, ambos os pagamentos no dia 09.08.2019, totalizando crédito de R$ 83.746,60. Adicionalmente,
realizamos cálculo de atualização da data do vencimento do embarque (16/05/2020) até a data do pedido de RJ,
totalizando crédito de R$ 84.066,30, segregado entre os passageiros.
Os files 2458706.1 e 2458706.2 registram pacote para 5 pessoas, EDNA LUCILA DUMONT ADAMS DE
SALVO SOUZA, LUIZ ALBERTO DUMONT ADAMS DE SALVO SOUZA, CAROLINE DUMONT
ADAMS DE SABO SOUZA GUIMARAES, DANIELLE DUMONT ADAMS SABO SOUZA PRUDENTE
CORREA e DESIREE DUMONT ADAMS BRASILEIRO. Houve pagamento a vista, em conta da Recuperanda,
do valor de R$ 8.946,53. O sistema da recuperanda registrou ainda 2 pagamentos diretamente ao fornecedor a cia
marítima, nos valores de R$ 42.023,00 e R$ 48.711,00, valores que não transitaram pela Recuperanda. O crédito
do pagamento a vista foi segregado entre os 5 passageiros
Cabe destacar que, ambos os pacotes foram venda "loja", e não tiveram pagamento de comissão a terceiros.
Trata-se de compras de 3 pacotes de viagem com diversos pagamentos via depósito e cartão. As vendas
2451141.1 e 2443170.1 foram para 2 passageiros, ANTONIO DA SILVA FAGUNDES FILHO e ALEXANDRA
MARTINS CORREIA FAGUNDES, com pagamentos via depósito e cartão de crédito, que totalizaram R$
38.142,84 e R$ 98.442,04, respectivamente. Validamos os pagamentos e aplicamos atualização monetária das
datas dos vencimentos das viagens (17/02/2020 e 21/12/2019, respectivamente) até a data do pedido de
Recuperação Judicial (04/06/2020), cujos saldos atualizados corresponderam a R$ 39.464,30 e R$ 105.218.60,
respectivamente.
A venda 2464623.2 ocorreu para 7 pessoas da mesma família, sendo que o valor total pago foi de R$ 382.494,00.
Aplicamos cálculo de atualização da data de embarque vencida (29/03/2020) até a data do pedido de RJ, chegando
ao total atualizado de R$ 389.862,12. Em nenhuma das vendas foi identificado saldo de devolução ou estorno, bem
como, não houve desconto a título de comissão para a agência, porém, o sistema registrou valores que foram pagos
pelos clientes diretamente à cia aérea, e não foram listados nos créditos sujeitos à Recuperação Judicial. Ao final
da análise, os créditos foram divididos por cada venda aos respectivos passageiros. A diferença entre os valores
habilitados pela Recuperanda em sua Relação de Credores e os valores analisados por esta AJ corresponde aos
créditos das vendas 2451141.1 e 2443170.1 que não haviam sido habilitados, bem como, por valores de
atualização, não calculados pela Recuperanda em sua Relação de Credores.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Diana Isabel
Schossler Do Canto e Joao Antonio Carvalho Do Canto, com data de embarque prevista para 09/08/2020, após o
pedido de RJ. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 62.718,63, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor a vista para a
agência de turismo, que realizou o respasse do valor líquido de comissão de R$ 62.718,63, para a Recuperanda,
em 12/02/2019. O valor da comissão constante do sistema da Recuperanda correspondeu ao valor de R$
10.092,96, do qual habilitamos.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Didier Maurice
Klotz e Vera Villela Klotz, com data de embarque prevista para 07/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que
os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 24.791,07, segregado
igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada de R$ 6.944,40, diretamente para a
Recuperanda, em 02/03/2020. Não houve pagamento de comissão a agência de turismo visto que a venda ocorreu
por setor interno da Recuperanda (Loja). O saldo residual de R$ 16.198,00 foi pago com cartão de crédito em
02/03/2020. Adicionalmente, houve venda de aéreo (BCC) com pagamento diretamente para a cia aérea, exceto do
valor da comissão pela venda de R$ 1.648,78, pago à Recuperanda. Adicionalmente, realizamos a atualização do
crédito da data do embarque previsto até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Arlete Hartmann e Dilce Helena Pinto Sacandi com data de
embarque para 02/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária
para a Recuperanda no valor de (R$ 1.927,42). Identificamos pagamento direto ao fornecedor no valor de (R$
13.161,60) e estorno do cartão de credito no valor de (R$ 5.482,66).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2052

Divergências e Habilitações
Adm.
#

421

422

NOME

Dinah A. Silva Fagundes

Dino Luz Theodoro

CPF

289.640.688-31

010.088.678-70

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

54.642,01

32.077,64

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

Alteração

423

Dino Roberto Gomes

382.162.217-20

Classe III

R$

28.687,27

-

N/A

Alteração

424

Diovana Wender

901.455.340-49

Classe III

R$

100,00

-

N/A

Exclusão

1.052,58

-

12.980,52

3.492,35

-

100,00

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

55.694,59

19.097,12

32.179,62

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

425

Dirceu Giroto

295.229.869-68

Classe III

R$

5.071,12

-

N/A

Alteração

3.381,23

8.452,35

Classe III

426

Dirceu Tarcisio Togni

157.483.320-00

Classe III

R$

62.579,39

-

N/A

Alteração

500,42

63.079,82

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de compras de 3 pacotes de viagem com diversos pagamentos via depósito e cartão. As vendas
2451141.1 e 2443170.1 foram para 2 passageiros, ANTONIO DA SILVA FAGUNDES FILHO e ALEXANDRA
MARTINS CORREIA FAGUNDES, com pagamentos via depósito e cartão de crédito, que totalizaram R$
38.142,84 e R$ 98.442,04, respectivamente. Validamos os pagamentos e aplicamos atualização monetária das
datas dos vencimentos das viagens (17/02/2020 e 21/12/2019, respectivamente) até a data do pedido de
Recuperação Judicial (04/06/2020), cujos saldos atualizados corresponderam a R$ 39.464,30 e R$ 105.218.60,
respectivamente.
A venda 2464623.2 ocorreu para 7 pessoas da mesma família, sendo que o valor total pago foi de R$ 382.494,00.
Aplicamos cálculo de atualização da data de embarque vencida (29/03/2020) até a data do pedido de RJ, chegando
ao total atualizado de R$ 389.862,12. Em nenhuma das vendas foi identificado saldo de devolução ou estorno, bem
como, não houve desconto a título de comissão para a agência, porém, o sistema registrou valores que foram pagos
pelos clientes diretamente à cia aérea, e não foram listados nos créditos sujeitos à Recuperação Judicial. Ao final
da análise, os créditos foram divididos por cada venda aos respectivos passageiros. A diferença entre os valores
habilitados pela Recuperanda em sua Relação de Credores e os valores analisados por esta AJ corresponde aos
créditos das vendas 2451141.1 e 2443170.1 que não haviam sido habilitados, bem como, por valores de
atualização, não calculados pela Recuperanda em sua Relação de Credores.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, DINO LUZ THEODORO e MARIA CRISTINA MUNHOZ
THEODORO, com data de embarque para 13/09/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada,
via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 6.464,08) para a Recuperanda em
13/01/20. Houve ainda pagamento residual (R$ 57.691,20) com 5 cheques dos quais 2 foram compensados, sendo
habilitado valor de R$ 23.076,48. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência
de turismo de R$ 8.653,68, do qual habilitamos. A relação de credores da Recuperada não descontou o valor do
cheque devolvido, motivo pelo qual gerou divergência para a nossa análise , bem como, não considerou a
atualização do valor do crédito até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020). Foi validado um valor
total de R$ 38.194,24. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Dino Roberto
Gomes e Luisa Ribeiro de Meirelles, com data de embarque prevista para 01/12/2020, após o pedido de RJ. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 57.374,55,
segregado igualmente entre os passageiros. Foram realizados pagamentos via depósito/transferências para a
agência de turismo, que realizou repasses dos valores líquidos de comissão de R$ 16.633,20, R$ 852,85 e R$
1.278,08, em 03/09/2019, 08/11/2019 e 03/04/2020, respectivamente, para a Recuperanda. O sistema da
Recuperanda registrou pagamento de comissão no valor total de R$ 6.985,11, do qual habilitamos. O saldo
residual de R$ 38.610,00 foi pago pelo credor com cartão de crédito, em 11/11/2019. Procedemos com o ajuste do
crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem dos quais houve embarque dos passageiros. O crédito foi habilitado erroneamente na
Relação de Credores do Art. 52, motivo pelo qual excluímos da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Dirceu Giroto e
Neide Massako Niimi, com data de embarque prevista para 03/07/2020, após o pedido de RJ. Cabe destacar que
os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 10.142,24, segregado
igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamentos do valor da entrada para a agência de turismo, que
realizou repasse do valor líquido de comissão de R$ 10.142,24, para a Recuperanda, em 16/01/2020. O sistema da
Recuperanda registrou pagamento de comissão no valor total de R$ 6.762,46, do qual habilitamos. O saldo
residual de R$ 39.442,06 foi pago pelo credor com cartão de crédito, em 16/01/2020, todavia constou o estorno do
valor total pago com o cartão de crédito em 07/05/2020. Procedemos com o ajuste do crédito na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas DIRCEU TARCISIO TOGNI e HELENA CHIAMULERA TOGNI,
com data de embarque para 25/08/2020, não embarcados. Foi feito um pagamento via depósito bancário para a
Recuperanda data 11/12/19 (R$ 11.760,52) livre de comissão e valor residual pago em 6 cheques pré-datados.
Sendo apenas 5 compensados no valor de ( R$ 94.500) e último resgatado pelo credor ( R$ 18.900,00). O sistema
da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 19.899,11 do qual
habilitamos. Foi validado o credito no montante de ( R$ 126.159,63). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros
na Relação de Credores. A relação de credores da Recuperanda apresentouum divergência com a nossa análise,
decorrente de arredondamento da conversão da moeda e a consideração do valor do cheque resgatado.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2053

Divergências e Habilitações
Adm.
#

427

428

429

430

NOME

Diva Cilurzo Neto

Djalma Aires Carvalho Junior

Domingos Fortunato Neto

Doracy Ferrer Kalix

CPF

353792861

647.883.001-25

804051852

604.138.161-68

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

R$

R$

11.384,69

7.829,80

36.659,73

30.794,71

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

9.004,50

-

-

N/A

Sim

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

1.139,42

Alteração

1.174,44

Alteração

214,38

Alteração

431

Doris Ribeiro Abreu

232.266.505-30

Classe III

R$

20.435,22

-

N/A

Alteração

432

Douglas Paulo da Silva

462.754.956-34

Classe III

R$

824,00

-

N/A

Alteração

3.599,09

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

12.524,11

9.004,24

36.874,11

34.393,80

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

278,42

20.713,64

Classe III

0,02

823,98

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Diva Cilurzo
Neto e Guilherme Santos Neto, com data de embarque prevista para 08/04/2020, que não ocorreu. O pacote referese a 2 files, sendo o file 2437144.1 (Japão e China) e o file 2437144.3 (extensão para Dubai). Cabe destacar que
os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 22.769,38.
O file 2437144.1 teve o pagamento da entrada a vista, diretamente para a Recuperanda no valor de R$ 22.773,56,
em 13/11/2019. O residual foi pago com 2 cartões de crédito em pagamentos de R$ 26.570,00, ambos em
13/11/2019. Todavia, ambos os pagamentos dos cartões foram estornados integralmente em 07/05/2020.
O file 2437144.3 teve o pagamento apenas do sinal de R$ 10.357,62, em 13/01/2020, tendo sido realizado
reembolso de R$ 8.431,60, em 17/02/2020.
Não houve pagamento de comissão visto que a venda foi realizada por setor interno da Recuperanda (loja). Assim,
o valor do crédito sem atualização correspondeu a R$ 24.699,58. Adicionalmente, realizamos cálculo de
atualização da data de vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Diante do exposto, habilitamos o crédito de R$ 25.048,21, atualizado, segregado igualmente entre os 2
passageiros.
Trata-se de divergência de crédito apresentada pelo credor, Sr. Djalma Aires Carvalho Junior, do qual pleiteou a
alteração do crédito de R$ 7.829,80 para o valor de R$ 18.009,00. A origem do crédito decorreu da aquisição de
pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Djalma Aires Carvalho Junior e Sandra Martins Dias, com embarque
previsto para 15/09/2020, após a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020).
O credor apresentou como documentação o contrato da aquisição do pacote e carta assinada pela agência de
turismo informando o valor de R$ 18.009,00. Cabe destacar que o crédito decorrente do pacote supramencionado
foi listado na Relação de Credores do Art. 52 no valor total de R$ 15.659,60, segregado igualmente entre os
passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com a análise dos documentos apresentados pelo credor, bem como de
documentos disponibilizados pela Recuperanda e consulta sistêmica dos módulos financeiro e contábil e constatou
valor pago total de R$ 18.008,47, tratando-se a diferença do crédito de valor pago de comissão à agência de
turismo.
Diante do exposto, acatamos o pedido formulado pelo credor para fazer constar crédito de R$ 18.008,47, na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º, segregado entre os passageiros, conforme critério estabelecido pela
Administradora Judicial, mantido da Relação de Credores do Art. 52.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Domingos
Fortunato Neto e Maria Cecilia Fortunato, com data de embarque prevista para 10/05/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 73.319,47,
segregado igualmente entre os passageiros. Foram realizados pagamentos a vista diretamente para a Recuperanda
nos valores de R$ 25.946,04 e 47.376,00, ambos em 23/01/2020. Não houve pagamento de comissão visto que a
venda se deu por setor interno da Recuperanda (Loja). Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do
crédito da data do embarque não realizado até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, DORACY FERRER KALIX e IRANI DAS GRAÇAS FERRER
SILVA, com data de embarque para 05/09/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via
depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 11.766,04) para a Recuperanda em
27/01/20 e pagamento cartão de crédito 27/01/20 no valor de (R$ 24.732,68), adicionalmente, mais um
pagamento de (R$ 1.078,02) em 04/02/20. Houve ainda pagamento residual (R$ 24.374,70) com 7 cheques dos
quais 6 foram compensados, sendo habilitado valor de R$ 20.890,86. O sistema da Recuperanda registrou valor de
comissão descontado pela agência de turismo de R$ 10.680,00, do qual habilitamos. A relação de credores da
Recuperada não descontou o valor do cheque devolvido, motivo pelo qual gerou divergência para a nossa análise.
Foi validado um valor total de R$ 68.787,60. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores.
Trata-se de crédito decorrente da compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Sras. Doris Ribeiro Abreu e
Sylvia Maria Soares de Quadros Borges, com embarque previsto para 09/04/2020, que não ocorreu. Cabe destacar
que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 40.870,44,
segregado igualmente entre os credores. Foi realizado pagamento a vista do valor da reserva de R$ 9.225,03, em
12.12.2019. Houve, ainda, 2 pagamentos com cartão de crédito, ambos no valor de R$ 15.819,51, em 12.12.2019.
Não constou registro de pagamento de comissão no sistema da Recuperanda. Adicionalmente, atualizamos o
crédito da data de vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de crédito decorrente da compra de pacote marítimo para 2 passageiros, Srs. Douglas Paulo Da Silva e
Glauce Lilian Moura Araujo, com embarque previsto para 05/11/2020, após o pedido de RJ. Foi realizado
pagamento a vista diretamente para a Recuperanda no valor de R$ 1.648,00, em 04/02/2020. O valor residual de
R$ 17.731,00 foi pago diretamente à cia. marítima.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2054

Divergências e Habilitações
Adm.
#

433

NOME

Duarte Jose Ferraz Branco

CPF

1209885930

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

14.353,00

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Valor Movimento

-

0,55

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

14.352,45

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

434

Dulce Maria Çuiz Roncel de Oliveira

7162861814

Classe III

R$

26.703,42

-

N/A

Alteração

3.435,34

30.138,76

Classe III

435

Dulce Sabagga Chede

1390458806

Classe III

R$

25.834,80

-

N/A

Alteração

4.527,17

30.361,97

Classe III

436

Durval Hale

196.703.977-15

Classe III

R$

1.054,75

-

N/A

Alteração

6.152,29

7.207,04

Classe III

437

Ecrel

01.484.199/0001-33

Classe III

R$

7.500,00

-

N/A

Exclusão

-

7.500,00

438

Edelir Gomes

635.206.647-04

Classe III

R$

1.496,25

-

N/A

Alteração

-

0,95

439

Edesio Antonio Fuga

440

Edilberto Antonio Lopes Gouveia

441

Edilea Ellinger

335.273.850-53

8459681491

1535169842

Classe III

R$

36.372,15

Classe III

R$

17.974,17

Classe III

R$

30.444,17

-

53.085,84

-

-

1.495,30

Classe III

Classe III

N/A

Alteração

4.676,04

41.048,19

Classe III

Parcial

Alteração

110,45

18.084,62

Classe III

N/A

Alteração

4.877,04

35.321,21

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 6 passageiros, Srs. DUARTE JOSE FERRAZ BRANCO, FLAVIO
ANTONIO ALQUERES DE SOUZA, ISABEL CRISTINA BETTENCOURT FRANÇA RODRIGUES,
SANDRA MARIA CARDOSO DE SOUZA, ROBERTO CERULLI VEZOZZO e LETICIA FROES VEZOZZO,
com data de embarque para 07/08/2020, data posterior a Recuperação Judicial. Foram realizados três pagamentos
via depósito no valor de R$ 28.848,27, no dia 30/09/2019, no valor de R$ 17.159,00, no dia 02/10/2019, e por
fim no valor de R$ 11.318,11 no dia 04/10/2019. Não constou pagamento de comissão visto que a venda ocorreu
por setor interno da Recuperanda (Loja). Houve ainda pagamento residual no valor total de R$ 45.272,44,
mediante a entrega de 4 cheques pré datados, sendo que todos foram compensados. Além dos pagamentos
mencionados, foram realizados 4 pagamentos com cartão de crédito, nos valores de R$ 10.000,00, 1 pagamento
con cartão de crédito no valor de R$ 28.848,27 e 1 pagamento com cartão de crédito no valor de R$ 15.919,80,
todavia, todos os pagamentos realizados com cartão foram integralmente estornados e comprovados pela
Recuperanda. Diante do exposto, o valor apurado por esta Administradora Judicial apresentou pequena
divergência com o valor constante da Relação de Credore do Art. 52, sendo que habilitamos o valor de R$
86.114,71, na Classe III - Quirografário, segregado igualmente para os 6 passageiros.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, DULCE MARIA ÇUIZ RONCEL DE OLIVEIRA e ER DE
OLIVEIRA, com data de embarque para 14/05/2020, que não ocorreu. Em 27/01/2020, foi feito pagamento do
valor da entrada a vista para a agência de turismo, que realizou repasse do valor líquido de comissão de R$
19.997,75 para a Recuperanda, em 27/01/2020. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$
6.601,68. O valor residual da compra do pacote de R$ 33.409,08, foi pago com cartão de crédito, em 27/01/2020.
Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (14/05/2020)
até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, DULCE SABAGGA CHEDE e MARIA ISABEL MASSAD com
data de embarque para 13/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada a vista para a
agência de turismo, que realizou repasse do valor líquido de comissão de R$ 16.923,36 para a Recuperanda, em
25/11/2019. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 7.252,80. O valor residual da
compra do pacote foi realizado com 2 cartões de crédito nos valores de R$ 21.148,80 e R$ 15.108,00, ambos no
dia 22/11/2019. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque
(13/05/2020)
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, AURORA IGREJA HALE e DURVAL HALE, com data de
embarque para 09/04/2020, que não aconteceu. Foi feito pagamento do valor de entrada de R$ 52.128,00, sendo
que desse montante R$ 37.909,90 refere-se ao valor de entrada de Juliana Hale do file 2332528/10, transferido
internamente no sistema Gestor para o File correto. Houve ainda pagamento de R$ 50.000,00 via cartão de crédito,
parcelado em 5 vezes. Do montente pago, foi feito o pagamento da comissão à agência Onset, no valor de R$
12.111,20, conforme NF 637 emitida contra a Recuperanda, valor do qual habilitamos. Em 30/03/2019 houve
estorno do valor total de R$ 50.000,00 do pagamento feito via cartão de crédito. Adicionalmente, realizamos
cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque (09/04/2020) até a data do pedido de RJ
(04/06/2020).
Verificamos o documento físico que constou cancelamento da NF 658, referente ao crédito habilitado pela
Recuperanda na Relação de Credores do Art. 52.
Trata-se de pacote contratado para 1 pessoa, EDELIR GOMES, com data de embarque para 27/05/2020, que não
ocorreu. Em 25/09/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor de R$ 1.495,06.
Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (27/05/2020)
até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência
em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana Carmen dos Santos Moreira e Edesio Antonio Fuga com data de
embarque para 002/09/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária
para a Recuperanda no valor de (R$ 10.645,61). Identificamos pagamento direto ao fornecedor no valor de (R$
62.362,35) e houve ainda reembolso de pagamento a maior no valor de (R$ 54.187,20). Todavia, foi acrescentado
cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de
Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, EDILBERTO ANTONIO LOPES GOUVEIA e LUZINETE DA
SILVA GOUVEIA, com data de embarque para 09/05/2020, que não ocorreu. Em 12/02/2020, foi feito
pagamento via cartão de crédito no valor líquido de R$ 35.948,35 para a Recuperanda. Adicionalmente, aplicamos
cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (09/05/2020) até a data do pedido de
recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor
listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, EDILEA ELLINGER e FRED ELLINGER com data de embarque
para 18/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada a vista para a agência de turismo, que
realizou repasse do valor líquido de comissão de R$ 13.202,00 para a Recuperanda, em 06/08/2019. O valor de
comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 8.171,30. O valor residual da compra do pacote foi
realizado com cartão de crédito no valor de R$ 47.686,33 no dia 29/07/2019. Adicionalmente, aplicamos cálculo
de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (18/03/2020) até a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2055

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

442

Edilea Evangelista Rabelo

443

Edilson Mauro de Andrade

444

Edilson Pereira Jardim

445

446

Ediná Maria de Lima Batista

Edineide Maria Machado Maia

CPF

138.388.226-68

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Não constou

R$

8795347615

Classe III

R$

9269627870

Classe III

R$

279.224.994-34

089.865.503-00

Classe III

Classe III

R$

R$

-

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

-

N/A

Inclusão

5.819,37

5.819,37

Classe III

28.138,70

-

N/A

Alteração

3.473,55

31.612,25

Classe III

2.940,31

-

N/A

Alteração

2.018,38

4.958,69

Classe III

27.922,72

27.210,66

-

-

N/A

N/A

Alteração

Alteração

-

18.459,38

9.101,41

9.463,34

36.312,07

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para grupo de 10 passageiros, Srs. Beatriz Maria
Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda Dolabella, Paulo Cesar Machado, Lenira de Castro Luiz,
Bony Maria de Figueiredo Mariano, Jorge Wellington da Cunha Dourado, Andrea Picinin Paolucci, Maria Vilma
Afonso Alagiyawanna, Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo. O grupo correspondente a análise de
crédito envolveu 3 referências de compras identificadas pelos Files 2410953.1, 2410953.2 e 2410953.3. Foi
apresentada divergência de crédito requerendo ajustes em valores pagos pelos credores, habilitação dos créditos
das Sras Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo e exclusão dos créditos de Lenira de Castro Luiz e
Andrea Picinin Paolucci, porém, sem o envio de documentação suporte acerca dos comprovantes dos pagamentos,
bem como, detalhamento de cada credor relacionado ao grupo.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise em informações constantes da divergência de crédito, bem
como em informações dos sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou os créditos dos credores
relacionados no grupo.
O File 2410953.1, possui todos os passageiros do grupo, todavia, procedemos com as exclusões dos créditos de
Lenira de Castro Luiz e Andrea Picinin Paolucci, conforme solicitado em divergência, bem como habilitou as Sras
Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo, com base em informações sistêmica. Como critério de apuração
dos créditos foram verificados pagamentos realizados com cheques e cartões de crédito, de cada pagante e
identificados os respectivos estornos, devoluções e resgates totais e parciais, de cada credor, resultando no crédito
total líquido de R$ 55.293,54. Os valores pagos à Recuperanda a vista (depósitos e transferências eletrônicas)
totalizaram R$ 25.252,54, e foram segregados igualmente entre os 8 credores habilitados por esta Administradora
Judicial, sendo distribuído o valor por passageiro de R$ 3.156,57. O total habilitado por este File corresponedeu a
R$ 80.546,08, vide composição no Anexo I.
O File 2410953.2 possui como credores apenas os Srs. Paulo Cesar Machado e Bony Maria de Figueiredo
Mariano. O valor total recebido pela Recuperanda por esta referência validado conforme sistema e documentos
correspondeu a R$ 10.039,91, além de registro de comissão de R$ 674,34, totalizando R$ 10.714,25, segregado
igualmente entre os passageiros.
O File 2410953.3 possui como credores Beatriz Maria Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, EDILSON MAURO DE ANDRADE e APARECIDA BENEDITA
DE FARIA ANDRADE, com data de embarque para 14/06/2020. Em 19/12/2019, foi feito pagamento do valor da
entrada, via depósito bancário direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$ 15.752,91 para
a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 6.947,09. Segundo constou no
sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 40.524,48 que foi pago via cartão no dia 19/12/2019.
Adicionalmente, não aplicamos cálculo de atualização do crédito,pois a da data do vencimento do embarque
(14/06/2020) é superior a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ
não apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo
de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, EDILSON PEREIRA JARDIM e KATIA JANAINA DE MOURA
JARDIM, com data de embarque para 16/04/2020, que não ocorreu. Em 23/01/2020, foi feito pagamento do valor
da entrada, via depósito direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$ 4.883,40 para a
Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 3.921,60. Segundo constou no
sistema da Recuperanda, o valor de R$ 1.000,00 foi pago via depósito no dia 23/01/2020. Ainda, foi feito
pagamento no dia 22/01/2020 no valor de R$ 22.881,60 via cartão, valor que foi estornado posteriormente no dia
25/03/2020. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque
(16/04/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou
divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, EDINÁ MARIA DE LIMA BATISTA e ELISETE BATISTA
RODRIGUES GOMES, com data de embarque para 09/04/2020, que não ocorreu. Em 15/01/2020 foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$
12.285,32 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 6.384,04.
Ainda, houve pagamento via cartão no valor de R$ 43.561,84, valor que posteriomente foi estornado.
Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (09/04/2020)
até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência
em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas EDINEIDE MARIA MACHADO MAIA e MARIA SAITO, com
data de embarque para 05/09/2020. Foram feitos dois pagamentos via depósito bancário data 14/02/20 (R$
23.000,00) e (R$ 31.421,32) vindo de um déposito divido entre três files, onde foi depositado (R$ 70.000,00) e
segregado para ( R$ 26.438,40) file 2341256.14, ( 12.140,28) file 2341256.16 e (R$ 31.421,32) file 2341256.15,
todos valores liquidos de comissão para a Recuperanda. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão
descontado pela agência de turismo de R$ 18.202,81, do qual habilitamos. Foi validado o credito no montante de (
R$ 72.624,13). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

447

Edir Benatti Daniele

697.225.018-87

Classe III

R$

21.589,79

-

N/A

Alteração

2.644,81

24.234,60

Classe III

448

Edison Biondi

288.360.067-87

Classe III

R$

37.113,89

-

N/A

Alteração

5.789,82

42.903,71

Classe III

449

Edison Pizzato

121.407.160-00

Classe III

R$

9.751,81

Sim

Alteração

3.497,14

13.248,95

Classe III

450

451

452

453

Edissa Magliocca Gonçalves

Edith Chitman

Edmilson Alves de Almeida

Edna Gondim de Freitas

1007333871

766.058.767-68

147.346.214-20

979007100

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

R$

R$

R$

R$

33.307,87

29.384,43

5.555,64

21.095,45

13.243,39

-

-

-

-

N/A

N/A

N/A

N/A

Alteração

Alteração

Alteração

Alteração

0,48

4.224,22

3.595,11

2.800,87

33.308,35

33.608,65

9.150,75

23.896,32

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, Edir Benatti Daniele e William Daniele Filho , com data de embarque
para 02/06/2020. Foi feito um pagamento em cartão de crédito, sendo 13/02/20 cartão de William Daniele Filho
valor de ( R$ 30.668,56) e deposito bancario valor de ( R$ 12.513,00) livre de comissão, do qual foi descontado
do credor, porém habilitamos em nossa relação da comissão R$ 5.257,33. Houve ainda pagamento residual BCC
direto ao fornecedor. Foi validado o pagamento do cliente montante de ( R$ 48.436,91) com atualização monetária
( R$ 32,29) para data de pedido de RJ . Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente
entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana Paula Biondi e Edison Biondi, com data de embarque para
24/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 2.979,28) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$
74.999,36) via cartão de crédito, parcelado em 5 vezes. O valor validado por esta AJ capresentou divergência na
Relação de Credores da Recuperanda no valor de (R$ 3.750,86). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização
do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial
(04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, EDISON PIZZATO e MARIA LUIZA HOFMEISTER PIZZATO
com data de embarque para 26/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada a vista para a
agência de turismo, que realizou repasse do valor líquido de comissão de R$ 13.680,24 para a Recuperanda, em
30/01/2020. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 10.977,53. Ainda, foi feito
pagamento via 5 cheques no valor total de R$ 32.016,35 com parcelas iguais de R$ 6.403,27, dos 5 cinco cheques,
três foram compensados e dois resgatados. Ainda, ocorreu rembolso de um cheque no dia 06/05/2020.
Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (26/05/2020)
até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência
em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas, EDISSA MAGLIOCCA GONÇALVES, SÉRGIO GONÇALVES E
MARINA MAGLIOCCA GONÇALVES, com data de embarque para 09/08/2020, data posterior ao pedido de
recuperação judicial. Em 20/12/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor
líquido de R$ 40.000 para a Recuperanda. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$
59.925,06 que foi pago via cartão de crédito no dia 20/12/2019. Adicionalmente, não aplicamos cálculo de
atualização do crédito, pois a data do vencimento do embarque (09/08/2020) é posterior a data do pedido de
recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor
listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 1 pessoa, EDITH CHITMAN, com data de embarque para 08/05/2020, que
não ocorreu. Em 20/12/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via cartão de crédito, direto para a agência e
repassado o valor líquido da comissão de R$ 23.373,98 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência,
indicado no sistema, é de R$ 4.007,92. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor de R$ 4.006,97 que
foi pago via depósito no dia 14/01/2020, por fim, o valor residual de R$ 2.003,48 foi pago no dia 16/01/2020.
Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (08/05/2020)
até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência
em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Edmilson Alves de Almeida e Ana Maria SA de Almeida, com data
de embarque para 24/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 11.111,25) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento residual (R$ 41.900,04) via cartão de crédito, parcelado em 6 vezes, identificamos que o valro do
cartão de credito foi estornado. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 1 pessoa, EDNA GONDIM DE FREITAS, com data de embarque para
13/05/2020, que não ocorreu. Em 24/01/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via cartão de crédito, direto
para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$ 15.662,60 para a Recuperanda. O valor de comissão
paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 2.686,36. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor de
R$ 5.432,85 que foi pago via depósito no dia 23/01/2020. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do
crédito, da data do vencimento do embarque (13/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial
(04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

454

455

NOME

Edna Lucila Dumont Adams de Salvo Souza

Edna Lucila Dumont Adams de Salvo Souza

CPF

447.746.488-68

447.746.488-68

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

1.789,40

28.728,70

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

Exclusão

42.033,06

-

28.728,70

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

43.822,46

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

456

Edna Tavares de Melo

907.691.714-00

Classe III

R$

40.371,92

-

N/A

Alteração

5.075,48

45.447,40

Classe III

457

Edson Augusto Simoes Junior

277.194.048-58

Classe III

R$

108.415,02

-

N/A

Alteração

21.029,17

129.444,19

Classe III

458

Eduardo Assis Menezes

072.438.635-15

Classe III

R$

35.490,65

-

N/A

Alteração

4.496,36

39.987,01

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Tratam-se de 2 pacotes de viagem (files 2403717.1, 2458706.1 e 2458706.2). O file 2403717.1, para 2 pessoas,
EDNA LUCILA DUMONT ADAMS DE SALVO SOUZA e LUIZ ALBERTO DUMONT ADAMS DE SALVO
SOUZA, com data de embarque para 16/05/2020, cujo embarque não ocorreu, registrou pagamento a vista, em
conta da Recuperanda, no valor de R$ 27.592,00 e pagamento com cartão de crédito de R$ 56.154,60, em 4
parcelas, ambos os pagamentos no dia 09.08.2019, totalizando crédito de R$ 83.746,60. Adicionalmente,
realizamos cálculo de atualização da data do vencimento do embarque (16/05/2020) até a data do pedido de RJ,
totalizando crédito de R$ 84.066,30, segregado entre os passageiros.
Os files 2458706.1 e 2458706.2 registram pacote para 5 pessoas, EDNA LUCILA DUMONT ADAMS DE
SALVO SOUZA, LUIZ ALBERTO DUMONT ADAMS DE SALVO SOUZA, CAROLINE DUMONT
ADAMS DE SABO SOUZA GUIMARAES, DANIELLE DUMONT ADAMS SABO SOUZA PRUDENTE
CORREA e DESIREE DUMONT ADAMS BRASILEIRO. Houve pagamento a vista, em conta da Recuperanda,
do valor de R$ 8.946,53. O sistema da recuperanda registrou ainda 2 pagamentos diretamente ao fornecedor a cia
marítima, nos valores de R$ 42.023,00 e R$ 48.711,00, valores que não transitaram pela Recuperanda. O crédito
do pagamento a vista foi segregado entre os 5 passageiros
Cabe destacar que, ambos os pacotes foram venda "loja", e não tiveram pagamento de comissão a terceiros.
Tratam-se de 2 pacotes de viagem (files 2403717.1, 2458706.1 e 2458706.2). O file 2403717.1, para 2 pessoas,
EDNA LUCILA DUMONT ADAMS DE SALVO SOUZA e LUIZ ALBERTO DUMONT ADAMS DE SALVO
SOUZA, com data de embarque para 16/05/2020, cujo embarque não ocorreu, registrou pagamento a vista, em
conta da Recuperanda, no valor de R$ 27.592,00 e pagamento com cartão de crédito de R$ 56.154,60, em 4
parcelas, ambos os pagamentos no dia 09.08.2019, totalizando crédito de R$ 83.746,60. Adicionalmente,
realizamos cálculo de atualização da data do vencimento do embarque (16/05/2020) até a data do pedido de RJ,
totalizando crédito de R$ 84.066,30, segregado entre os passageiros.
Os files 2458706.1 e 2458706.2 registram pacote para 5 pessoas, EDNA LUCILA DUMONT ADAMS DE
SALVO SOUZA, LUIZ ALBERTO DUMONT ADAMS DE SALVO SOUZA, CAROLINE DUMONT
ADAMS DE SABO SOUZA GUIMARAES, DANIELLE DUMONT ADAMS SABO SOUZA PRUDENTE
CORREA e DESIREE DUMONT ADAMS BRASILEIRO. Houve pagamento a vista, em conta da Recuperanda,
do valor de R$ 8.946,53. O sistema da recuperanda registrou ainda 2 pagamentos diretamente ao fornecedor a cia
marítima, nos valores de R$ 42.023,00 e R$ 48.711,00, valores que não transitaram pela Recuperanda. O crédito
do pagamento a vista foi segregado entre os 5 passageiros
Cabe destacar que, ambos os pacotes foram venda "loja", e não tiveram pagamento de comissão a terceiros.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoa, EDNA TAVARES DE MELO e MANOEL ANTONIO
GUIMARÃES VIEIRA, com data de embarque para 25/09/2020, data posterior a recuperação judicial. Em
07/02/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via cartão de crédito, direto para a agência e repassado o
valor líquido da comissão de R$ 63.626,36 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no
sistema, é de R$ 20.305,48. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor de R$ 6.862,96 que foi pago via
depósito no dia 07/02/2020, também foi pago via depósito no dia 11/02/2020 o valor de R$ 100,00.
Adicionalmente, não aplicamos cálculo de atualização do crédito, pois a data do vencimento do embarque
(25/09/2020) é posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ
apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de
atualização.
Trata-se de compras de 3 pacotes de viagem com diversos pagamentos via depósito e cartão. As vendas
2416189.1 e 2416189.3 foram para 3 passageiros, EDSON AUGUSTO SIMOES JUNIOR, VANESSA RAMOS
e VERA REGINA RAMOS, com pagamentos via depósito e cartão de crédito e a dedução das comissões,
totalizaram R$ 324.945,51 e R$ 3.032,25, respectivamente. Validamos os pagamentos e não aplicamos
atualização monetária das datas dos vencimentos das viagens (21/09/2020) pois a data é posterior ao pedido de
Recuperação Judicial (04/06/2020). A venda 2416189.2 ocorreu para 2 pessoas, EDSON AUGUSTO SIMOES
JUNIOR e VERA REGINA RAMOS, sendo que o valor total pago foi de R$ 40.536,54. Não aplicamos cálculo de
atualização da data de embarque vencida (21/09/2020) pois a data é posterior ao pedido de RJ (04/06/20). Na
venda 2416189.1 houve comissão no valor de R$ 30.766,26 referente a nota 6920 e na venda 2416189.2 houve
comissão R$ 6.828,79 também referente a nota 6920 e outra comissão no valor de R$ 3.995,96 referente a nota
6921, além da comissão da agência no valor de R$ 1.228,25, em outros aspectos não foi identificado saldo de
devolução ou estorno. Ao final da análise, os créditos foram divididos por cada venda aos respectivos passageiros.
Trata-se de um pacote contratado para EDUARDO ASSIS MENEZES, com data de embarque para 05/09/2020,
não embarcado. Foram feitos três depositos dia 05/02/2020 (R$ 3.052,25), 14/02/20 ( R$ 6.000,00) e (R$
26.438,40) vindo de um déposito divido entre três files, onde foi depositado (R$ 70.000,00) e segregado para ( R$
26.438,40) file 2341256.14, ( 12.140,28) file 2341256.16 e (R$ 31.421,32) file 2341256.15, todos valores
liquidos de comissão. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo
de R$ 4.496,36, do qual habilitamos. Foi validado o credito no montante de ( R$ 39.987,01).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2058

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

459

Eduardo Carvalho de Sousa

460

Eduardo Hideki Tokura

461

Eduardo Jose Wense Dias

462

Eduardo Martines

463

Eduardo Nelo Xavier Ribeiro Filho

464

465

466

Eduardo Ribeiro Lucio

Edvaldo Pereira da Silva

Edyr de Castilho Agostini

CPF

471.413.016-15

6804151810

102.134.226-20

9090814841

257.295.006-53

216.765.776-53

259.549.031-15

746240678

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Classe III

R$

31.899,64

-

N/A

Exclusão

Classe III

R$

6.257,54

-

N/A

Alteração

Classe III

R$

104.025,35

-

N/A

Alteração

Valor Movimento

-

31.899,64

2,41

-

0,90

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

6.259,95

104.024,45

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

R$

2.472,50

-

N/A

Alteração

0,92

2.473,42

Classe III

Classe III

R$

27.687,73

-

N/A

Alteração

3.539,09

31.226,82

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

R$

R$

R$

5.029,59

1.173,80

7.499,52

-

-

-

N/A

N/A

N/A

Alteração

Sem movimento

Alteração

2.851,58

-

49,06

7.881,17

1.173,80

7.548,58

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado pelos Srs Eduardo Carvalho De Sousa e Katia Guarischi Mattos Silva De Sousa,
cujo valor sistêmico dos pagamentos líquidos de comissão somaram R$ 63775,50. O valor da comissão constante
no sistema foi de R$ 6.737,12, retido pela agência de turismo do valor da entrada a vista, que repassou o valor
líquido para a Recuperanda. Em análise ao crédito, esta administradora judicial verificou que a Recuperanda
emitiu carta de crédito assinada, informando valor em dólar de USD 17.204,00 (valor bruto). Desta forma,
excluímos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 63.799,28 (segregado igualmente entre
os passageiros), para fazer constar crédito em moeda estrangeira de USD 17.204,00, conforme carta de crédito,
também segregado ingualmente entre os credores/passageiros.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, EDUARDO HIDEKI TOKURA e VANESSA MARQUES DE
SOUZA, com data de embarque para 10/12/2020, data posterior a recuperação judicial. Em 20/01/2020, foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 4.261,24 para a Recuperanda.
Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 9.965,92 que foi pago via cartão de crédito no
dia 22/01/2020, também, houve uma nota fiscal de comissão no valor de R$ 1.707,25. Adicionalmente, não
aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (10/12/2020) pois a data é
posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência
em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 1 pessoa, EDUARDO JOSE WENSE DIAS, com data de embarque para
25/08/2020, que não ocorreu. Em 31/07/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no
valor de R$ 5.086,40 para a Recuperanda,além de um pagamento via Cartão de crédito no dia 22/08/19 no valor
de R$ 69.258,00, por fim, pagamento via depósito no dia 22/08/19 no valor de R$ 29.680,05. Adicionalmente,
não aplicamos cálculo de atualização do crédito, pois a data do vencimento do embarque (25/08/2020) é posterior
ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação
ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, EDUARDO MARTINES, FLAVIO AUGUSTO ASPRINO FILHO,
ROSANA BALZI e SILVANA MINELLI, com data de embarque para 26/05/2020, que não ocorreu. Em
02/07/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 19.332,80 para
a Recuperanda. também, houve o pagamento de comissão por parte da recuperanda, referente a nota fiscal 2590
no valor de R$ 9.444,00 paga no dia 29/08/19. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da
data do vencimento do embarque (26/05/2020)até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O
crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da
Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, EDUARDO NELO XAVIER RIBEIRO FILHO e MARIA
CANDIDA COSTA RIBEIRO , com data de embarque para 14/05/2020, que não ocorreu. Em 31/01/20, foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito, direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$
15.670,86 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 6.806.46.
Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 39.704,38 que foi pago via cartão no dia
31/01/2020. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque
(14/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou
divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, EDUARDO RIBEIRO LUCIO e HELENA CAMPOS LAMASSA,
com data de embarque para 09/05/2020, que não ocorreu. Em 21/10/2019, foi feito pagamento do valor da
entrada, via depósito, direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$ 10.059,78 para a
Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 5.604,00. Segundo constou no
sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 32.692,28 foi pago via cartão no dia 20/12/2019 que
posteriormente foi efeutado o estorno do cartão no dia 27/04/2020. Adicionalmente, aplicamos cálculo de
atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (09/05/2020) até a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, EDVALDO SILVA e VANIRA TAVARES DE SOUZA, com data
de embarque para 15/10/2020, data posterior a recuperação judicial. Em 03/03/2020, foi feito pagamento do valor
da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 2.347,60 para a Recuperanda. Adicionalmente,não
aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (15/10/2020) pois a data é
posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ não apresentou
divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, EDYR DE CASTILHO AGOSTINI e PAULO ROBERTO DE
AVILA AGOSTINI, com data de embarque para 08/05/2020, que não ocorreu. Em 27/01/2020, foi feito
pagamento do valor da entrada via depósito no valor de R$ 15.0000 para a Recuperanda. Segundo constou no
sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 8.918,00 foi pago via cartão no dia 04/02/2020, mas foi estornado
posteriormente no dia 23/04/2020. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do
vencimento do embarque (08/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito
validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda,
relativo ao saldo de atualização.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Efigenia Aparecida Andrade

520.296.386-68

Classe III

R$

49.403,19

-

N/A

Exclusão

468

Efigenia Aparecida Andrade

520.296.386-68

Classe III

R$

92.113,35

-

N/A

Alteração

15.849,86

107.963,21

Classe III

469

Elaine Ricevich Bastos de Oliveira

399.270.081-04

Classe III

R$

28.247,33

-

N/A

Alteração

3.454,19

31.701,52

Classe III

470

Elaine Stur

127.706.307-92

Classe III

R$

11.461,29

-

N/A

Alteração

1.456,84

12.918,13

Classe III

472

Elena Elizabeth Riederer

Elena Pereira Goncalves

473

Elena Yukie Harada

474

Eliana Maciel

109.637.589-34

853.688.579-34

998.456.108-97

5563986888

Classe III

Classe III

R$

R$

7.628,29

33.351,45

-

-

N/A

N/A

Alteração

Alteração

49.403,19

40,17

4.155,56

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

467

471

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

7.668,46

37.507,01

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

R$

27.960,68

-

N/A

Alteração

115,35

28.076,03

Classe III

Classe III

R$

34.631,26

-

N/A

Alteração

0,74

34.632,00

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para uma pessoa Efigênia Aparecida Andrade, com data de embarque para
25/08/2020, que não ocorreu. Foi feito um pagamento via depósito bancário para a Recuperanda data 02/09/19
(R$ 20.429,21) livre de comissão e valor residual pago em cartão de crédito 02/09/19 no valor de (R$ 71.684,48)
cujo valor foi estornado em seu valor integral 28/05/20. Foi feito um pagamento em 7 cheques pré-datados. Sendo
todos compensados no valor de ( R$ 75.245,24).O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão
descontado pela agência de turismo de R$ 12.288,76, do qual habilitamos. Foi validado o credito no montante de (
R$ 107.963,21).
Trata-se de pacote contratado para uma pessoa Efigênia Aparecida Andrade, com data de embarque para
25/08/2020, não embarcados. Foi feito um pagamento via depósito bancário para a Recuperanda data 02/09/19
(R$ 20.429,21) livre de comissão e valor residual pago em cartão de crédito 02/09/19 no valor de (R$ 71.684,48)
cujo valor foi estornado em seu valor integral 28/05/20. Foi feito um pagamento em 7 cheques pré-datados. Sendo
todos compensados no valor de ( R$ 75.245,24).O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão
descontado pela agência de turismo de R$ 12.288,76, do qual habilitamos. Foi validado o credito no montante de (
R$ 107.963,21). A relação de credores da Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa análise,
decorrente de arredondamento da conversão da moeda.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ELAINE RICEVICH BASTOS DE OLIVEIRA, com data de
embarque para 05/09/2020, que não ocorreu. Em 14/02/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via
depósito bancário no valor líquido de R$ 56.494,67 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência,
indicado no sistema, é de R$ 6.908,37. Adicionalmente,não aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do
vencimento do embarque (05/09/2020) pois a data é posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O
crédito validado por esta AJ não apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da
Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CLARK ERWIN FRANK e ELAINE STUR, com data de embarque
para 30/12/2020, após o pedido de RJ. Foi realizado pagamento a vista diretamente à agência de turismo, que
realizou repasse do valor de R$ 1.564,64, líquido de comissão, à Recuperanda, em 05/05/2020. O valor de
comissão registrado no sistema da recuperanda é de R$ 2.913,68, do qual habilitamos. Em 04/05/2020, foi
realizado pagamento residual com cartão de crédito no valor de R$ 21.357,95. O valor final analisado por esta AJ
não apresentou diferença do valor listado pela Recuperanda na Relação de Credores do art. 52.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ELENA ELIZABETH RIEDERER e SONIA MARIA MAGNOLI,
com data de embarque para 12/05/2020, que não ocorreu. Em 13/01/2020, foi feito pagamento do valor da
entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 15.258,36 para a Recuperanda. Ainda, foi realizado o
pagamento via cartão no valor de R$ 35.600,00 no dia 10/01/20 que posteriormente foi estornado esse valor no dia
27/04/2020. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque
(12/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou
divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ELENA PEREIRA GONÇALVES e REGINA LUCIA
GONÇALVES, com data de embarque para 14/05/2020, que não ocorreu. Em 22/01/2020, foi feito pagamento do
valor da entrada, via depósito, direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$ 66.704,33 para
a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 7.974,94. Adicionalmente,
aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (14/05/2020) até a data do
pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao
valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 1 pessoa, ELENA YUKIE HARADA, com data de embarque para 15/05/2020,
que não ocorreu. Em 20/12/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, o valor de R$
27.960,00 para a Recuperanda. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do
vencimento do embarque (15/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito
validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda,
relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ELIANA MACIEL e VIDAL LEITE, com data de embarque para
05/09/2020, que não ocorreu. Em 12/12/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no
valor líquido de R$ 45.035,00 para a Recuperanda. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual
de R$ 24.229,00 que foi pago via cartão de crédito no dia 12/12/2019. Adicionalmente, não aplicamos cálculo de
atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (05/09/2020)pois a data é posterior ao pedido de
recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor
listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

475

476

NOME

Eliana Munhoz Botelho Ferreira

Elisa de Vasconcelos Gurgel

CPF

786.828.198-72

1156059402

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

22.562,46

9.023,50

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Elisa Ferreira Mostavenco

106.253.957-51

Classe III

R$

11.154,83

-

N/A

Alteração

478

Elisabete Rauber

104.341.270-00

Classe III

R$

9.475,81

-

N/A

Sem movimento

480

481

482

Elisabeth Catanese

Elisabeth Kamadjian

Elisabeth Magalhaes de Brito Sirio

Elisabeth Maria Domingues da Silva

130.470.478-55

372.391.638-49

170.383.673-15

2261377835

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

R$

R$

R$

R$

35.548,94

22.562,46

29.975,31

16.892,63

-

-

-

-

N/A

N/A

N/A

N/A

2.930,09

Alteração

477

479

Valor Movimento

Alteração

Alteração

Alteração

Alteração

206,81

1.520,97

-

-

1,20

2.930,09

3.715,01

375,39

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

25.492,55

9.230,31

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

12.675,80

Classe III

9.475,81

Classe III

35.547,74

25.492,55

33.690,32

17.268,02

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ELIANA MUNHOZ BOTELHO FERREIRA e ELISABETH
KAMADJIAN, com data de embarque para 07/09/2020, data posterior a RJ. Em 13/02/20, foi feito pagamento do
valor da entrada, via cartão de crédito, direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$
17.080,77 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 5.858,22.
Também, foi pago via cartão de crédito no dia 13/02/2020 o valor de R$ 17.080,77, por fim, constou no sistema da
Recuperanda, o valor residual de R$ 10.965,34 que foi pago via depósito no dia 13/02/2020. Adicionalmente, não
aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (07/09/2020), pois a data é
posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência
em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ELISA DE VASCONCELOS GURGEL e FABIO MARCONDES
CARAVALHO DE PALMA com data de embarque para 18/03/2020, que não ocorreu. Em 16/07/19, foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor de R$ 5.414,00 para a Recuperanda. Ainda, foi
pago via cartão de crédito no dia 17/07/2019 o valor de R$ 12.633,00. Adicionalmente, aplicamos cálculo de
atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (18/03/2020) até a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas Antonio Alexandre de Oliveira Lims de Camargo, Elisa Ferreira
Mostavanenco, Sergio luiz Ferreira e Vera Maria Castro Gomes da Costa, com data de embarque para 08/05/2020,
que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e
repassado o valor líquido de (R$ ) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 35.498,28) via
cartão de crédito, parcelado em 06 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação
de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas AAlceu Luiz Rauber e Elisabete Rauber com data de embarque para
14/05/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência
e repassado o valor líquido de (R$ 18.951,63) para a Recuperanda, restanto saldo residual de (R$ 44.220,47)
parcelado em 4 vezes, verificamso que valor do cartão de credito foi estornado. O crédito foi dividido entre os 2
passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergênca.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ELISABETH CATANESE e JOSE CARLOS CATANESE, com
data de embarque para 03/09/2020, data posterior ao pedido de recuperação judicial. Em 22/11/19, foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor de R$ 11.976,00 para a Recuperanda. Ainda, foi
pago via cartão de crédito no dia 22/11/2019 o valor de R$ 59.119,48. Adicionalmente, não aplicamos cálculo de
atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (03/09/2020), pois a data é posterior ao pedido de
recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor
listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ELIANA MUNHOZ BOTELHO FERREIRA e ELISABETH
KAMADJIAN, com data de embarque para 07/09/2020, data posterior a RJ. Em 13/02/20, foi feito pagamento do
valor da entrada, via cartão de crédito, direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$
17.080,77 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 5.858,22.
Também, foi pago via cartão de crédito no dia 13/02/2020 o valor de R$ 17.080,77, por fim, constou no sistema da
Recuperanda, o valor residual de R$ 10.965,34 que foi pago via depósito no dia 13/02/2020. Adicionalmente, não
aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (07/09/2020), pois a data é
posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência
em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CLAUDIO DE LIMA SIRIO e ELISABETH MAGALHAES DE
BRITO SIRIO, com data de embarque para 14/06/2020, posterior a data do pedido de RJ. Foi realizado
pagamento do valor da entrada em conta da agência de turismo, que realizou repasse do valor líquido de comissão
de R$ 627,78, para a Recuperanda em 24/01/2020. O valor pago de comissão registrado no sistema da
Recuperanda é de R$ 7.430,01. Houve, ainda, em 22/01/2020, pagamento adicional de R$ 34.233,60, para a
Recuperanda, validado conforme extrato. O cliente realizou pagamento de saldo residual de R$ 25.089,25,
mediante a apresentação de 5 cheques, sendo que todos foram compensados.
Trata-se de pacote contratado para uma pessoas, ELISABETH MARIA DOMINGUES DA SILVA, com data de
embarque para 06/05/2020, que não ocorreu. Em 27/12/19, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito
bancário no valor de R$ 7.465,32 para a Recuperanda. Ainda, foi pago via cheque no dia 26/12/2019 o valor de
R$ 28.276,86. Ainda, parte desse valor foi cancelado, sendo os quatros ultimos cheques no valor de R$ 4.712,81
cada referente aos meses de março,abril, maio e junho, sendo compensado somente dois cheques no valor de R$
4.712,81 cada, valor total de R$ 9.425,62. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do
vencimento do embarque (06/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito
validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda,
relativo ao saldo de atualização.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2061

Divergências e Habilitações
Adm.
#

483

484

485

486

NOME

Elisangela Cristina Lorencetti

Elise Fank

Elisete Batista Rodrigues Gomes

Eliza Carolina Mariotti

CPF

791.783.249-04

746.076.269-53

6229689472

805.219.758-91

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

R$

27.276,22

10.535,33

27.922,72

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

-

N/A

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

3.958,05

Alteração

Alteração

1.925,00

-

18.459,38

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

31.234,27

12.460,33

9.463,34

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

R$

16.065,00

-

N/A

Alteração

345,41

16.410,41

Classe III

-

N/A

Alteração

6.488,72

23.245,81

Classe III

487

Elizabeth de Faria Braga Rezende

168.320.918-42

Classe III

R$

16.757,09

488

Elizabeth de Oliveira Leite

529.037.618-68

Classe III

R$

6.676,80

-

N/A

Alteração

25,40

6.702,21

Classe III

489

Elizabeth Gomes

Classe III

R$

2.785,34

-

N/A

Alteração

1.115,17

3.900,51

Classe III

490

Elizabeth Gregório Rodrigues

087.034.768-39

Classe III

R$

40.357,58

-

N/A

Exclusão

491

Elizabeth Kobata Yamaguchi

824.803.388-00

Classe III

R$

24.050,46

-

N/A

Alteração

2845262825

-

40.357,58

3.810,57

-

27.861,03

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para uma pessoas, ELISANGELA CRISTINA LORENCETTI, com data de
embarque para 08/05/2020, que não ocorreu. Em 27/12/19, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito
bancário no valor de R$ 27.589,72 para a Recuperanda. Ainda, houve estorno de R$ 313,50 no dia 11/03/2020.
Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (08/05/2020)
até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência
em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas BEATRIZ ODEBRECHT e ELISE FANK, com data de embarque
para 14/05/2020, que não ocorreu. Em 18/12/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 17.523,26) para a Recuperanda. O valor de
comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 3.742,31, do qual habilitamos. Segundo constou no sistema
da Recuperanda, o valor residual de R$ 11.160,63 foi pago via cartão de crédito, também no dia 18/12/2019.
Constou registro de reembolso total de R$ 4.607,93, no dia 17/04/2020. Constou ainda, em 05/05/2020, registro
de estorno parcial do cartão de crédito no valor de R$ 3.008,82. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização
do crédito, da data do vencimento do embarque (14/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial
(04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, EDINÁ MARIA DE LIMA BATISTA e ELISETE BATISTA
RODRIGUES GOMES, com data de embarque para 09/04/2020, que não ocorreu. Em 15/01/2020 foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$
12.285,32 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 6.384,04.
Ainda, houve pagamento via cartão no valor de R$ 43.561,84, valor que posteriomente foi estornado.
Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (09/04/2020)
até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência
em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para uma pessoas, ELIZA CAROLINA MARIOTTI, com data de embarque para
22/03/2020, que não ocorreu. Em 06/01/20, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no
valor de R$ 16.063,60 para a Recuperanda. Ainda, houve pagamento via cartão no dia 06/01/2020 no valor de R$
37.478,00, também houve o estorno desse valor de R$ 37.478,00 no dia 27/04/2020. Adicionalmente, aplicamos
cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (22/03/2020) até a data do pedido de
recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor
listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Elizabeth de Faria Braga Rezende e Luiz Fernando Braga Rezende
com data de embarque para 10/05/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito
bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 21.903,28) para a Recuperanda, restante saldo
residual de (R$ 35.113,32) parcelado em 05 vezes no cartão de credito. Ouve estorno do cartão de credito no valor
de (R$ 14.045,48). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda
não apresentou divergência.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Elizabeth de Oliveira Leite e
Hercilia Pires de Almeida , com data de embarque prevista para 15/05/2020. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 13.356,60, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 13.352,00, via transferência bancária e cartão de crédito. Realizamos o
ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Elizabeth Gomes e Maria de
Fatima Moura, com data de embarque prevista para 30/08/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 5.570,68, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago pelos credores de R$ 7.801,01, via transferência bancária, cheque e cartão de crédito. A
diferença está no valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 2.228,86. Realizamos o ajuste do crédito
na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, ELIZABETH GREGORIO RODRIGUES e WILLIAM DA COSTA, com
data de embarque para 20/03/20. Foi feito um pagamento em 23/03/2020 deposito bancario ( R$ 13.303,05) e
24/03/2020 deposito bancario ( R$ 13.304,00), o valor residual foi pago em 23/03/20 cartão credito de William
Costa valor de ( R$ 27.149,43) em 7 vezes e 24/03/20 cartão credito de Elizabeth Gregorio valor de ( R$
27.149,43) em 7 vezes. Em 04/03/20 foi enviado uma carta de crédito para viagem futura,cujo valor foi US$
17.892,00. Tendo em vista a nota de crédito com valor de confissão de dívida emitida pela Recuperanda, acatamos
a carta e alteramos o crédito para moeda estrangeira, no valor de USD 17.892,00, segregado entre os credores pelo
valor de USD 8.946,00.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Elizabeth Kobata Yamaguchi e Paulo Minoru Yamaguchi, com data
de embarque para 19/03/2021, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária para a Recuperanda no valor de (R$ 11.835,54). Houve ainda pagamento residual via cartão de credito
parcelado em 4x (R$ 39.303,19). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de
vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

R$

34.156,41

-

N/A

Alteração

4.547,21

38.703,62

Classe III

Classe III

R$

21.297,54

-

N/A

Alteração

3.148,35

24.445,89

Classe III

586.174.936-15

Classe III

R$

31.466,97

-

N/A

Alteração

6.918,38

38.385,36

Classe III

Elke Mauser Beckmann

555.110.158-49

Classe III

R$

10.081,40

-

N/A

Alteração

9.170,48

19.251,88

Classe III

496

Elodia Blanco

811.224.978-49

Classe III

R$

100,00

-

N/A

Exclusão

497

Eloisa Helena Morgado do Amaral

819.283.358-53

Classe III

R$

7.593,42

-

N/A

Alteração

3.595,18

11.188,60

Classe III

498

Eloiza de Souza Sciarreta

530.687.008-25

Classe III

R$

35.474,05

-

N/A

Alteração

4.543,31

40.017,36

Classe III

499

Elvio Benedito Tenori

983.079.168-87

Classe III

R$

16.921,06

-

N/A

Alteração

2.284,10

14.636,97

Classe III

500

Elza Trinca Santini Teodoro

307.293.348-05

Classe III

R$

40.906,70

-

N/A

Alteração

100,00

41.006,70

Classe III

501

Elza Trinca Santini Teodoro

307.293.348-05

Classe III

R$

100,00

-

N/A

Exclusão

492

Elizabeth Leicht Carneiro Leao

493

Elizabeth Maria Barbosa de Carvalhaes

494

Elizabeth Van Ass

495

525.859.994-91

4837217869

-

-

-

100,00

100,00

-

-

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Elizabeth Leicht Carneiro Leão e Glaucio José Carneiro Leão com
data de embarque para 21/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária para a Recuperanda no valor de (R$ 14.198,40). Houve ainda pagamento residual via cartão de credito
parcelado em 04 vezes no valor de (R$ 54.114,42). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante,
da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Elizabeth Maria Barbosa de Carvalhaes e Patricia Maria Barbosa de
Carvalhos com data de embarque para 04/07/2021, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via
transferência bancária para a Recuperanda no valor de (R$ 14.229,30). Houve ainda pagamento residual via cartão
de credito no valor de (R$ 28.365,00) parcelado em 9 vezes.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ANTONIUS MATHEUS WILHELMUS VAN ASS e ELIZABETH
VAN ASS, com data de embarque para 20/03/2020. Foi feito pagamento do valor da entrada, líquida de comissão
via transferência eletrônica (R$ 14.238,18) e saldo residual pago em 6 cheques pré datados totalizando R$
81.114,48. Destes cheques foram compensados os 4 primeiros, que somam R$ 54.076,32. Em fevereiro/20, houve
negociação com o cliente para a troca do pacote adquirido, Grande Viagem ao Oriente, para o pacote O Melhor da
Suíça, Itália e Áustria (Alpes), de valor inferior, gerando um acerto que consistiu no resgate dos 2 últimos cheques
(total de R$ 27.038,16) e reembolso ao cliente, via TED, no valor de R$ 5.380,56, passando a data prevista para
embarque para 10/05/2020, que também não ocorreu. Habilitamos o valor da comissão proporcional, de R$
12.165,48, bem como atualizamos o crédito até a data do pedido de Recuperação Judicial.
Trata-se de pacote contratado para ELKE MAUSER BECKMANN com data de embarque para 08/08/2020 que
não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária para a Recuperanda no valor de
(R$ 12.956,84). Houve ainda pagamento residual no valor de (R$ 10.081,40) parcelado no cartão de credito em 7
vezes. Identificamos ainda estorno do cartão de credito em sua totalidade na data 08/04/2020.
Os credores constaram habilitados na Relação de Credores do Art. 52 com valor total de R$ 200,00. Não constou
identificado saldo em aberto pendende te reembolso por parte da Recuperanda, motivo pelo qual excluímos o
crédito.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas BENEDICTO FERREIRA DO AMARAL FILHO e ELOISA
HELENA MORGADO DO AMARAL, com data de embarque para 10/05/2020, que não ocorreu. Foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, no valor bruto de R$ 22.247,88 para a Recuperanda, em
06/01/2020. No dia 17/01/2020, a Recuperanda realizou o repasse do valor de R$ 7.061,04, referente a comissão.
Houve ainda pagamento residual, em 06/01/2020, no valor de R$ 49.427,28,00, via cartão de crédito, porém
extornado integralmente em 31/03/2020. Adicionalmente, foi aplicado cálculo de atualização da data de
vencimento da viagem (10/05/2020) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020). pROCEDEMOS
COM O AJUSTE
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Eloiza de Souza Sciarreta e Guilherme Salustiano de Araujo Neto
com data de embarque para 11/05/2020 que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via
transferência bancária para a Recuperanda no valor de (R$ 20.733,53). Houve ainda pagamento residual no valor
de (R$ 50.214,56). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do
embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Elvio Benedito
Tenori e Mario Coutinho Florenzano, com data de embarque prevista para 30/08/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 33.842,12,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada para a agência de turismo,
que realizou repasse para a Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 10.398,29, em 13/11/2019. Constou
registrado no sistema da Recuperanda o valor pago de comissão de R$ 4.148,43, do qual habilitamos. O saldo
residual foi pago com 2 cartões de crédito, com valores iguais de R$ 15.618,51, ambos em 11/11/2019.
Adicionalmente, a Recuperanda realizou cobrança de multa por cancelamento no valor total de R$ 16.509,81, do
qual deduzimos do valor do crédito. Procedemos com o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ariovaldo Santini Teodoro e Elza Trinca Santini Teodoro, com data
de embarque para 09/08/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária para a Recuperanda no valor de (R$23.916,84). Identificamos pagamento direto ao fornecedor no valor
de (R$ 54.406,87) . Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do
embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ariovaldo Santini Teodoro e Elza Trinca Santini Teodoro, com data
de embarque para 09/08/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária para a Recuperanda no valor de (R$23.916,84). Identificamos pagamento direto ao fornecedor no valor
de (R$ 54.406,87) . Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do
embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

502

Emerson Cássio Ramacioti

176.969.488-90

Classe III

R$

6.786,04

-

N/A

Alteração

3.276,59

10.062,63

Classe III

503

Emiliana Junqueira

276.585.278-23

Classe III

R$

15.096,87

-

N/A

Alteração

1.010,98

16.107,85

Classe III

504

Emilio Daniel

2941591850

Classe III

R$

15.319,42

-

N/A

Alteração

2.243,01

17.562,43

Classe III

505

Eneas Cruz Junior

4664272120

Classe III

R$

26.466,19

-

N/A

Alteração

127,43

26.593,62

Classe III

506

Eneida Fardin Perim Bastos

845.755.497-20

Classe III

R$

37.524,10

-

N/A

Alteração

4.995,12

42.519,22

Classe III

507

Enildo Pedro Bahu

006.569.500-30

Classe III

R$

24.389,39

-

N/A

Alteração

3.185,24

27.574,63

Classe III

508

Er de Oliveira

176.656.470-49

Classe III

R$

26.703,41

-

N/A

Alteração

3.435,34

30.138,75

Classe III

509

Ercilia Simone Dalvio Magaldi

895.822.688-91

Classe III

R$

6.732,85

-

N/A

Alteração

12.770,24

19.503,09

Classe III

510

Erika Wagner Kieser

495.608.756-04

Classe III

R$

15.191,32

-

N/A

Alteração

28.865,26

44.056,58

Classe III

511

Erika Wagner Kieser

495.608.756-04

Classe III

R$

28.802,23

-

N/A

Exclusão

-

28.802,23

-

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, sendo EMERSON CÁSSIO RAMACIOTI e KATIA CRISTIANE
ARJONA MACIEL RAMACIOTI, com data de embarque para 13/05/2020, que não ocorreu. Em 15/01/2020, foi
feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido
de R$ 12.113,25 para a Recuperanda. O pagamento do valor residual de R$ 36.518,72 foi feito com cartão de
crédito em 4 parcelas, no dia 15/01/2020. No dia 29/01/2020, houve uma contratação complementar de traslado,
que gerou pagamento adicional por parte dos clientes, diretamente à agência, via depósito, e repassado o valor
líquido de comissão de R$ 1.460,95 (EUR 305,00) para a Recuperanda. O valor total de comissão paga à agência,
indicado no sistema, é de R$ 6.456,74, do qual habilitamos. Em 27/04/2020, contou registro do estorno total do
valor pago via cartão de crédito de R$ 36.518,72. Houve ainda transferência do valor de R$ 1.331,62, em
31/01/2020, referente ao file 2341311.11. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data de
vencimento do embarque (13/05/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Emiliana Junqueira e Henrique Diniz Junqueira com data de
embarque para 20/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária
para a Recuperanda no valor de (R$ 44.767,62). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da
data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas, Cistina Maria Gracia, Denise Posada Salton Daniel, Emilio Daniel,
Geraldo Alberto Bonato e Sandra Lea de Souza Bonatto com data de embarque para 01/07/2020, não embarcados.
Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de
(R$ 21.071,80) para a Recuperanda, restanto saldo residual de (R$ 72.967,16) parcelado em 9 vezes no Cartão de
credito. O crédito foi dividido entre os 6 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não
apresentou divergênca.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Eneas Cruz Junior e Maria Andreia Arruda Portilho Cruz com data
de embarque para 13/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento via transferência bancária direto para a
Recuperanda no valor de (R$ 18178,54). Houve ainda saldo residual pago via cartão de credito no valor de (R$
34.754,00) em 06 parcelas. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas CARLOS URBANO FERREIRA JUNIOR e ENEIDA FARDIN
PERIM BASTOS, com data de embarque para 06/05/2020, cujo embarque não ocorreu. Em 20/12/2019, foi feito
pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de R$
19.894,41 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 9.454,20. O
valor residual de R$ 55.153,80 foi pago com cartão de crédito em 5 parcelas, no dia 23/12/2019. Adicionalmente
realizamos cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ
(04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, MILTON JORGE DE MIRANDA HAGE e VERA MUSSI HAGE,
com data de embarque para 03/07/20. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único
deposito para recuperanda R$ 9.634,46 em 13/12/19. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão
descontado pela agência de turismo de R$ 6.423,92, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento
do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 37.467,36, com cartão de crédito. O sistema da Recuperanda
registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.370,47, do qual habilitamos. Crédito
validado no montante de (R$ 55.149,26).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido
igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, DULCE MARIA ÇUIZ RONCEL DE OLIVEIRA e ER DE
OLIVEIRA, com data de embarque para 14/05/2020, que não ocorreu. Em 27/01/2020, foi feito pagamento do
valor da entrada a vista para a agência de turismo, que realizou repasse do valor líquido de comissão de R$
19.997,75 para a Recuperanda, em 27/01/2020. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$
6.601,68. O valor residual da compra do pacote de R$ 33.409,08, foi pago com cartão de crédito, em 27/01/2020.
Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (14/05/2020)
até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, ERCILIA SIMONE DALVIO MAGALDI e WALDEMAR MAGALDI
FILHO, com data de embarque para 07/04/20, não embarcado. Foi feito um deposito no dia 11/09/19 no valor de (
R$ 20.964,70).Valor Residual pago de cartão de crédito Waldemar Magaldi F 11/09/19 (R$ 17.486,00). Houve
outro pagamento em cartão de crédito, mas seu valor foi estornado integralmente.Adicionalmente, não foi
encontrado valores de comissão. Foi validado o pagamento do cliente montante de ( R$ 38.450,70).Constam 2
passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. A relação de credores da Recuperanda
apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da conversão da moeda.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Erika Wagner Kieser e Mario Kieser com data de embarque para
15/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária para a
Recuperanda no valor de (R$ 30.378,00). Identificamos pagamento direto ao fornecedor no valor de (R$
33.020,15). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do
embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Erika Wagner Kieser e Mario Kieser com data de embarque para
04/07/2020 que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária para a
Recuperanda no valor de (R$ 57.606,00).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
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fls. 2064

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

512

Ernesto Antunes de Carvalho

513

Esio Menezes de Paula

CPF

2560779838

472.811.466-04

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Classe III

R$

15.991,36

-

N/A

Alteração

Classe III

R$

5.896,80

-

N/A

Alteração

Valor Movimento

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

140,50

16.131,86

Classe III

5.862,53

34,27

Classe III

514

Esio Menezes de Paula

472.811.466-04

Classe III

R$

8.164,26

-

N/A

Alteração

123,36

8.287,62

Classe III

515

Esmeria Ariki

391.978.838-91

Classe III

R$

30.997,33

-

N/A

Alteração

4.149,90

35.147,23

Classe III

516

Eunice Maria Castegnaro Trevisan

213.666.080-20

Classe III

R$

29.967,39

-

N/A

Alteração

5.955,18

35.922,57

Classe III

517

Eva Lopes de Jesus

161.924.431-49

Classe III

R$

27.710,40

-

N/A

Alteração

4.002,50

31.712,90

Classe III

518

Ewaldo Mario Kuhlmann Russo

184.320.008-25

Classe III

R$

29.684,26

-

N/A

Alteração

5.834,90

35.519,16

Classe III

519

Fabiana Factori Ferreira

310.453.268-01

Classe III

R$

16.267,18

-

N/A

Alteração

2.403,26

13.863,93

Classe III

520

521

Fabio Marcondes Carvalho da Palma

Fabio Neto Rego Monteiro

195.440.168-05

821.653.514-72

Classe III

Classe III

R$

R$

9.023,50

16.505,45

-

-

N/A

N/A

Alteração

Alteração

-

206,81

2.213,64

9.230,31

18.719,09

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 passageiros Adelima Maria Martinho Antunes de Carvalho e Ernesto Antunes
de Carvalho com data de embarque para 22/05/22020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor, via depósito
bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 10.899,64) para a Recuperanda, restante saldo
residual de (R$ 20.802,09) parcelado em 4 vezes no cartão de credito. A relação da recuperanda apresentou
divergência, ajustamos o valor em (R$ 280,99).
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas Andressa Paula, Esio Menezes de Paula e Juliano Exandro di
Oliveira Silva, com data de embarque para 10/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada,
via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 17.690,00) para a
Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 41.277,60) via cartão de crédito, parcelado em 7 vezes,
identificamos estorno do cartão de credito. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação
de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Angela Maria Leonel de Souza e Esio Menezes de Paula, com data de
embarque para 05/04/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 13.857,00) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento
residual (R$ 32.334,12) via cartão de crédito, parcelado em 04 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou
com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do
montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para ESMERIA ARIKI com data de embarque para 02/05/2020, que não ocorreu.
Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária para a gencia e repassado valor liquido de (R$
30.997,33). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do
embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Eunice Maria Castegnaro Trevisan e Maximo Jose Trevisan com data
de embarque para04/04/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária
para a Recuperanda no valor de (R$15.160,68). Houve ainda pagamento residual via cartãode credito parcelado
em 7 vezes no valor de (R$ 44.774,10). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de
vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para Eva Lopes de Jesus com data de embarque para 06/05/2020, que não ocorreu.
Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária para a Recuperanda no valor de (R$ 5.699,44).
Houve ainda pagamento residual via cartão de credito parcelado em 5 vezes no valor de (R$ 22.040,00) Todavia,
foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do
pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para Ewaldo mario Kuhlmann Russo e Luiza Angelica Barata Russo com data de
embarque para 25/10/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária
para a Recuperanda no valor de (R$ 14.952,45). Houve ainda pagamento residual via cartão de credito parcelado
em 9 vezes no valor de (R$ 44.417,37).
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Fabiana Factori
Ferreira e Martim Jose Faddel Alves, com data de embarque prevista para 30/08/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 32.534,36,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada para a agência de turismo,
que realizou repasse do valor líquido de comissão para a Recuperanda, todavia esse repasse foi realizado em
conjunto com o file (2431804.2) de outros clientes (Fernando Geiser e Maria Aparecida Caminoto Geiser) e
transferido internamente no sistema da Recuperanda, o valor de R$ 9.806,28, para o file correto 2431804.2, em
04/11/2019. A comissão descontada pela agência de turismo, informada em fatura, totalizou R$ 3.958,46, do qual
habilitamos. O valor residual do pacote de R$ 29.971,01 foi pago com cartão de crédito, em 31/10/2019.
Procedemos com o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ELISA DE VASCONCELOS GURGEL e FABIO MARCONDES
CARAVALHO DE PALMA com data de embarque para 18/03/2020, que não ocorreu. Em 16/07/19, foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor de R$ 5.414,00 para a Recuperanda. Ainda, foi
pago via cartão de crédito no dia 17/07/2019 o valor de R$ 12.633,00. Adicionalmente, aplicamos cálculo de
atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (18/03/2020) até a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ATIANE MODESTO DE LUNA MONTEIRO e FABIO NETO
REGO MONTEIRO, com data de embarque para 17/03/2021, após o pedido de RJ. Foi realizado pagamento do
valor da entrada para a agência de turismo, que realizou repasso do valor líquido de comissão de R$ 6.640,94, em
08/10/2019, para a Recuperanda. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão de R$ 4.427,28, do qual
habilitamos. Adicionalmente, constaram 2 pagamentos com cartão de crédito nos valores de R$ 12.912,92 cada,
ambos em 08/10/2019. Houve ainda, pagamento adicional de R$ 544,12, em 21/02/2020, em razão de mala
adicional.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2065

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

522

Fabricio Aranha

511.626.011-91

Classe III

R$

51.270,91

-

N/A

Alteração

11.539,75

62.810,66

Classe III

523

Fabricio Miranda Borges

096.065.186-12

Classe III

R$

5.233,50

-

N/A

Alteração

714,96

5.948,47

Classe III

524

Fabrizio Pieri Barin

448.770.148-10

Classe III

R$

13.936,70

-

N/A

Alteração

1.900,34

15.837,04

Classe III

525

Fatima Cardoso Stohler Vianor

526

Fatima Filizzola Nogueira

527

528

529

Fatima Filizzola Nogueira

Fatima Majolo

Fatima Maria Trevisani Bertolini

598.762.557-20

355384736

355384736

006.081.018-18

276.711.279-49

Classe III

R$

10.786,84

-

N/A

Alteração

2.427,11

13.213,95

Classe III

Classe III

R$

11.349,42

-

N/A

Alteração

30.698,54

42.047,96

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

R$

25.780,18

-

N/A

Exclusão

R$

53.246,40

-

N/A

Alteração

R$

35.732,88

-

N/A

Alteração

-

25.780,18

310,10

1.881,36

-

53.556,50

37.614,24

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 5 pessoas, Ana Beatriz Aranha, Fabricio Aranha, Marcus Vinicius Hecksher
Teixeira Campos, Maria Fernanda Aranha, Valentina Da Rosa Aranha, com data de embarque para 12/07/2020.
Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor de (R$ 85.855,59) para a Recuperanda
(R$ 3.288,11) , restante saldo residual de (R$ 12.783,68) parcelado em 4 vezes no cartão de credito. O crédito foi
dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data
do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Fabricio
Miranda Borges e Junia Maria Ribeiro, com data de embarque prevista para 07/09/2020, após a data do pedido de
recuperação judicial. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 10.467,00, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento a vista para a
agência de turismo, que realizou o repasse do valor líquido de comissão de R$ 2.141,41, para a Recuperanda, em
06/02/2020. No sistema da Recuperanda constou valor de comissão de R$ 1.427,80, do qual habilitamos. O saldo
residual do pacote foi pago com cartão de crédito em 06/02/2020. Procedemos com o ajuste do crédito e
segregamos entre os passageiros.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 4 passageiros, Srs. Fabrizio Pieri
Barin, Franceso Pieri Barin, Lara Souza Camargo Pieri e Lorenzo Pieri Barin, com data de embarque prevista para
07/07/2020, após o pedido de RJ. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do
Art. 52, com crédito total de R$ 55.746,81, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento
do valor da entrada para a agência de turismo, que realizou repasse do valor líquido de R$ 11.402,54 para a
Recuperanda, em 27/11/2020. O valor da comissão registrado no sistema da Recuperanda é de R$ 7.602,40, do
qual habilitamos. O saldo residual do pacote de R$ 44.343,21 foi pago com cartão de crédito em 27/11/2020.
Procedemos com o ajuste do valor do crédito e segregamos entre os passageiros.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, FATIMA CARDOSO STOHLER VIANOR e MARISA LUIZA
HENTZ, com data de embarque para 14/05/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou
em único depoisto para recuperanda, mas o respectivo valor pertencente do file 2332073.5 foi de R$ 17.658,88
em 11/12/2019, por meio de tranferência sistêmica (R$ 6245,19) para file 2332073.6. O sistema da Recuperanda
registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 4.739,90, do qual habilitamos.
Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 11.845,20, com cartão
de crédito que foi estornado 08/05/20 no valor de R$ 3.094,99. Crédito validado no montante de (R$ 26.310,37)
com atualização monetária ( R$ 117,94).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido
igualmente entre eles.
Trata-se de crédito referente adiantamento de compra de 2 pacotes (Files 2331962.4 e 2332577.17) adquiridos
para 2 passageiros, Srs. Fatima Filizzola Nogueira e Rogerio Nunes Pinto Nogueira, com datas de embarques
prevista para 05/04/2020 e 03/09/2020, respectivamente.
Quanto ao crédito do pacote do file 2331962.4, houve único pagamento a vista para a agência de turismo, que
realizou repasse do valor líquido de comissão de R$ 51.560,94, para a Recuperanda, em 12/03/2020. O sistema da
Recuperanda registrou pagamento de comissão total para este pacote de R$ 6.605,70, do qual habilitamos. Não
houve cálculo de atualização visto que o embarque previsto é datado após o pedido de RJ.
Diante do exposto, habilitamos crédito total de R$ 84.095,90, segregado entre os passageiros.
Trata-se de crédito referente adiantamento de compra de 2 pacotes (Files 2331962.4 e 2332577.17) adquiridos
para 2 passageiros, Srs. Fatima Filizzola Nogueira e Rogerio Nunes Pinto Nogueira, com datas de embarques
prevista para 05/04/2020 e 03/09/2020, respectivamente.
Quanto ao crédito do pacote do file 2331962.4, houve único pagamento a vista para a agência de turismo, que
realizou repasse do valor líquido de comissão de R$ 51.560,94, para a Recuperanda, em 12/03/2020. O sistema da
Recuperanda registrou pagamento de comissão total para este pacote de R$ 6.605,70, do qual habilitamos. Não
houve cálculo de atualização visto que o embarque previsto é datado após o pedido de RJ.
Diante do exposto, habilitamos crédito total de R$ 84.095,90, segregado entre os passageiros.
Trata-se de valor pago antecipadamente na compra de pacote de viagem individual da Sra. Fatima Majolo, com
data de embarque prevista para 10/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento pagamento a vista no valor de
R$ 53.247,00, em 17/01/2020, diretamente para a Recuperanda. Não houve pagamento de comissão visto que a
venda se deu por setor interno da Recuperanda (loja). Adicionalmente, atualizamos o crédito da data do embarque
vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste do valor.
Trata-se de crédito referente a pagamento antecipado de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs.
Fatima Maria Trevisani Bertolini e Valdir Bertolini, com data de embarque prevista para 21/08/2020, após o
pedido de RJ. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 71.465,76, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento a vista com cartão de
crédito no valor de R$ 75.228,48. Não houve pagamento de comissão visto que a venda se deu por setor interno da
Recuperanda (Loja). Não constou atualização visto que a data do vencimento do embarque é posterior ao pedido
de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste do crédito.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
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fls. 2066

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

530

Fatima Regina Gomes Furlan

448.263.899-49

Classe III

R$

16.547,85

531

Fatima Sueli T de Macedo

335.591.637-49

Classe III

R$

68.947,82

532

533

534

Fauquiria Theonas Bezerra Simplicio

Felicia Azevedo

Feliciano Macario

535

Felicio Zampieri

536

Felipe Fagundes Candido

537

Felipe Reis Carvalho

012.991.221-24

230.406.026-91

090.311.868-80

Classe III

Classe III

Classe III

R$

R$

R$

37.357,70

19.657,41

25.273,04

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

22.199,98

-

-

-

-

Análise Administradora Judicial
Movimento

Não

Alteração

N/A

Alteração

N/A

N/A

N/A

Alteração

Alteração

Alteração

Valor Movimento

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

2.447,15

14.100,71

Classe III

9.156,23

78.104,05

Classe III

5.842,34

2.575,57

3.217,01

43.200,04

22.232,98

28.490,05

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

R$

22.810,14

-

N/A

Alteração

109,83

22.919,97

Classe III

4519864666

Classe III

R$

29.208,03

-

N/A

Alteração

3.742,71

32.950,74

Classe III

1723755176

Classe III

R$

2.835,84

-

N/A

Alteração

979,42

3.815,26

Classe III

056.299.208-12

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a de compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Fatima Regina Gomes
Furlan e Roberto de Oliveira Roca, com data de embarque prevista para 30/08/2020, após o pedido de
recuperação judicial (04/09/2020). Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 33.095,69, segregado igualmente entre os passageiros.
Foi apresentada divergência de crédito com a apresentação de documentação (recibo de pagamento emitido pela
agência de turismo), na qual os credores requerem crédito total de R$ 44.399,96.
Esta Administradora Judicial empreendeu análise ao documento disponibilizado na divergência de crédito
formulada pelos credores, bem como em informações do sistema da Recuperanda e de documentos fornecidos pela
Queensberry. Foi validado valor total recebido pela Recuperanda de R$ 40.380,42, além de comissão paga à
agência de turismo no valor de R$ 4.021,16, totalizando R$ 44.401,58. Todavia, constou registrado no sistema da
Recuperanda (vide documento anexo) multa cobrada por cancelamento da viagem, no importe de R$ 16.200,18
(USD 3.875,64), reduzindo o valor do crédito para R$ 28.201,40.
Diante do exposto, não acatamos a divergência de crédito, sendo o valor apurado total de R$ 28.201,40, segregado
para cada passageiro no valor de R$ 14.100,70, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º §
2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas FATIMA SUELI T DE MACEDO e RAIMUNDO ALCIDES C
RIBEIRO, com data de embarque para 25/08/2020, não embarcados. Foi feito um pagamento via depósito
bancário para a Recuperanda data 20/12/19 (R$ 30.995,26) livre de comissão e valor residual pago em dois
cartões 20/12/2019 nos valores de (R$ 53.450,00) do cartão de Fatima e ( R$ 53.450,00) do cartão de Raimundo.
Habilitamos a comissão no valor de R$ 18.312,84. Foi validado o credito no montante de ( R$ 156.208,10). O
crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação de credores da Recuperanda
apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da conversão da moeda.
Trata-se de crédito referente a pagamento antecipado de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs.
Fauquiria Theonas Bezerra Simplicio e Jose Simplicio Filho, com data de embarque prevista para 24/03/2020, que
não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 74.715,40, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento a vista para a agência
de turismo, que realizou repasse do valor líquido de comissão de R$ 16.893,80, para a Recuperanda, em
09/08/2019. O valor da comissão paga registrado em sistema correspondeu a R$ 9.913,80, do qual habilitamos. O
valor residual de R$ 57.821,60 foi pago com cartão de crédito em 08/08/2019. Adicionalmente, realizamos cálculo
de atualização da data do embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, FELICIA AZEVEDO e JOSE CARLOS AZEVEDO, com data de
embarque para 10/05/2020, não embarcado. Foi feito dois pagamentos de entrada, direto na agência, que repassou
via deposito para recuperanda no valor de R$ 2.236,48 em 04/12/19 e R$ 37.078,35 em 20/15/19. O sistema da
Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 4.894,16, do qual habilitamos.
Adicionalmente. Crédito validado no montante de (R$ 44.208,99) com atualização monetária ( R$ 256,96
).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, FELICIANO MACARIO e MARINA MACARIO, com data de
embarque para 14/05/2020, não embarcado. Foram feitos quatro depositos 19/12/19 valor de (R$ 9879,27) ,
21/01/20 valor de (R$ 17.755,20), 06/02/20 valor de (R$ 8.999,98) e outro (R$ 13.911,63).Habilitamos a
comissão descontada do credor valor de R$ 6.310,14. Foi validado o pagamento do cliente credito total de (R$
56.856,23). Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de crédito referente a pagamento antecipado de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs.
Felicio Zampieri e Maria Paula Zampieri, com data de embarque prevista para 13/05/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 45.620,28,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento a vista com cartão de crédito para a
Recuperanda no valor de R$ 45.620,28, em 27/01/2020. Não constou pagamento de comissão visto que a venda se
deu por setor interno da Recuperanda (loja). Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data do
embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Felipe Candido e Viviane Candido, com data de embarque para
03/09/2020, não embarcados. Foi feito pagamento via depósito bancário no valor de (R$ 14.751.,10) e saldo
residual no valor de (R$ 43.659,84) pago no cartão de credito. A relação de credores da Recuperanda não
apresentou diverências.
Trata-se de pacote contratado para 11 pessoas são elas Adriana Belford, Daniela Trajano, Felipe Barbosa, Reis
Isabela, Czarneski, Maria Izabel, Mey Barbosa, Pedro Henrique, Rodrigo de Castro, Rosenir Taranteli, Samuel
Pereira e Thaciana Eurides, com data de embarque para 24/03/2020, não embarcados. Foi feito pagamento via
depósito bancário da entrada (R$ 32.855,55) e saldo residual (R$ 40.000) parcelado em 4 vezes, identificamos
que o pagamento via cartão de credito foi estornado. Identificamos multa por cancelamento no valor de (R$
1.657,31). A relação de credores da Recuperanda não apresentou diverências.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2067

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

538

Fernanda Cruz Jesus

539

Fernanda de Oliveira Gontijo

540

Fernanda Fischetti Ayoub

541

Fernanda Galliza do Amaral

542

Fernanda Junqueira

543

544

Fernanda Loureiro de Andrade Orsi

Fernanda Maria Machado Maia

CPF

815.459.671-72

7017455681

352.070.908-28

028.128.417-29

2940969817

269.629.788-63

244.622.763-53

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

R$

18.235,00

-

N/A

Alteração

2.335,47

20.570,47

Classe III

Classe III

R$

10.623,80

-

N/A

Alteração

669,18

11.292,98

Classe III

Classe III

R$

47.395,80

-

N/A

Sem movimento

-

47.395,80

Classe III

Classe III

R$

4.997,03

-

N/A

Alteração

4.908,65

9.905,68

Classe III

Classe III

R$

23.894,94

-

N/A

Alteração

329,34

24.224,28

Classe III

Classe III

Classe III

R$

R$

932,51

28.818,61

-

-

N/A

N/A

Alteração

Alteração

3.431,25

1.812,10

4.363,76

30.630,71

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para uma pessoa ,FERNANDA CRUZ JESUS, com data de embarque para
14/05/2020. Foi feito pagamento da entrada diretamente para a agência, que repassou via depósito o valor líquido
de comissão de R$ 14.221,83 e R$ 3.313,87 em 27/01/2020. . Adicionalmente, outro depósito R$ 156,24 dia
31/01/20 feito pela agência. A recuperanda descontou do credor o valor de R$ 2786,73 de comissão , do qual
habilitamos em nossa análise. Foi validado o pagamento do cliente montante de ( R$ 20.478,67) com atualização
monetária ( R$ 91,80) para data de pedido de RJ .
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, CHRISTINA DE OLIVEIRA GONTIJO, GASPAR PINTO
GONTIJO, FERNANDA DE OLIVEIRA GONTIJO e MARILENE PINTO DE MATTOS, com data de
embarque para 01/08/2020, que não ocorreu. Foram realizados 2 pagamentos a vista em conta corrente da agência
de turismo, respassados para a Recuperanda, líquido de comissão, em 04/02/2020 e 07/02/2020, ambos nos
valores de R$ 21.246,25. O valor de comissão retida pela agência que consta registrado no sistema da
Recuperanda totalizou R$ 2.679,42. O crédito a ser habilitado correspondeu a R$ 45.171,92.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, Marcelo Okamoto e Fernanda Fischetti Ayoub, com data de embarque
para 17/04/2021. Em 04/02/20 foi feito único deposito (R$ 30.559,26), o valor residual foi paga em cartão de
crédito 13/02/20 , cartão Marcelo Okamoto ( R$ 61.811,14) 4 vezes.E taxa comissão própria da Queensberry paga
em cartão de crédito ( R$ 2.421,18). Foi validado o pagamento do cliente totalizando (R$ 94.791,58) . Constam 2
passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. O credor foi favorável aos valores
Trata-se de crédito referente a pagamento antecipado de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs.
Fernanda Galliza do Amaral e Luiz Felipe Barbero Goulart Pereira, com data de embarque prevista para
06/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art.
52, com crédito total de R$ 9.994,06, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento a vista
do valor da entrada para a agência de turismo, que realizou repasse do valor líquido de comissão de R$ 9.994,06
para a Recuperanda, em 17/01/2020. O valor da comissão paga que constou registrado no sistema da Recuperanda
totalizou R$ 9.676,80, do qual habilitamos. O saldo residual de R$ 60.974,20 foi pago mediante a entrega de 5
cheques pré datados, todavia, todos os cheques foram resgatados e verificado o registro de "Cancelado".
Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data do embarque vencido até a data do pedido de RJ
(04/06/2020). Procedemos com o ajuste.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CYNTHIA PATRICIA DORES e FERNANDA JUNQUEIRA, com
data de embarque para 09/04/2020, que não ocorreu. Em 21/10/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via
depósito bancário no valor líquido de R$ 24.229,85 para a Recuperanda. Segundo constou no sistema da
Recuperanda, o valor residual de R$ 23.560,02 também foi pago via depósito no dia 23/10/2019. Adicionalmente,
aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (09/04/2020) até a data do
pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao
valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 4 passageiros, Srs. Artur Andrade Orsi, Fernanda Loureiro de
Andrade Orsi, Marcus Vinicius dos Santos Andrade e Rafaela Andrade Orsi, com embarque previsto para
02/06/2020, que não ocorreu. Foi realizado pagamento do sinal a vista para a Recuperanda no valor de R$
17.443,41. Ocorreram ainda, pagamentos de marítimo, diretamente para os fornecedores, porém todos foram
cancelados conforme o sistema. A venda se deu por setor interno da Recuperanda (loja) e não houve pagamento de
comissão. A Recuperanda recebeu comissões sobre as vendas de marítimo no valor total de R$ 2.304,04, do qual
não habilitamos. Adicionalmente realizamos cálculo de atualização do crédito da data do embarque vencido até a
data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Procedemos com o ajuste.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas DALMARIO HEITOR MIRANDA DE ABREU e FERNANDA
MARIA MACHADO MAIA, com data de embarque para 05/09/2020. Foram feitos quatro pagamentos sendo via
depósito bancário data 05/02/20 (R$ 19.000,00), data 14/02/20 deposito (R$ 5.928,88), na mesma data
pagamento cartão de crédito de Dalmario Heitor em quatro vezes e (R$ 12.140,28) vindo de um déposito divido
entre três files, onde foi depositado (R$ 70.000,00) e segregado para ( R$ 26.438,40) file 2341256.14, (
12.140,28) file 2341256.16 e (R$ 31.421,32) file 2341256.15, todos valores liquidos de comissão para a
Recuperanda. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
3.624,19, do qual habilitamos. Foi validado o credito no montante de ( R$ 61.261,40). O crédito foi dividido entre
os 2 passageiros na Relação de Credores.
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fls. 2068

Divergências e Habilitações
Adm.
#

545

NOME

Fernando Antonio Pessoa Araujo

CPF

399.614.866-68

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

54.250,17

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Valor Movimento

-

25.368,38

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

28.881,79

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

546

Fernando Antonio Santos Werneck Cortes

055.326.806-63

Classe III

R$

36.887,26

-

N/A

Alteração

4.918,62

41.805,88

Classe III

547

Fernando Augusto

348.205.808-33

Classe III

R$

27.620,25

-

N/A

Alteração

3.825,12

31.445,37

Classe III

548

549

550

Fernando Filizzola de Mattos

Fernando Geiser

Fernando Jardini Junior

130.992.646-87

77631820

035.241.598-34

Classe III

Classe III

Classe III

R$

R$

R$

10.846,75

18.524,91

27.093,60

-

-

-

N/A

N/A

N/A

Alteração

Alteração

Alteração

22,39

-

-

4.803,51

24,52

10.869,14

13.721,41

27.069,08

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a aquisição de pacote de viagens (Files 2447307.1 e 2447307.2) para 4 passageiros,
Srs.Fernando Antonio Pessoa Araujo, Francisco Dimas de Freitas Ribeiro, Alvacir de Matos Campos e Selma
Regiane Gonçalves Campos, com data de embarque prevista para 22/02/2021, após o pedido de RJ. Cabe destacar
que os credores Fernando Antonio Pessoa Araujo e Francisco Dimas de Freitas Ribeiro constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 108.500,33, segregado igualmente entre os passageiros.
Os Srs. Alvacir de Matos Campos e Selma Regiane Gonçalves Campos, não constaram habilitados na Relação de
Credores do Art. 52.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos disponibilizados pela Recuperanda e consulta
sistêmica e constatou que o pacote de viagens tinha como passageiro os 4 nomes supramencionados, motivo pelo
qual incluímos na Relação de Credores do Art. 7º § 2º os Srs. Alvacir de Matos Campos e Selma Regiane
Gonçalves. A análise da AJ apurou valor total recebido de R$ 108.500,51, via transferência eletrônica e cartões de
crédito, além do valor retido de comissão pela agência de turismo de R$ 7.026,63, totalizando crédito de R$
115.527,14. Procedemos com o ajuste na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Fernando Antonio Santos
Werneck Cortes e Maria Da Conceicao Justo Werneck Cortes, com data de embarque prevista para 07/06/2020,
após o pedido de RJ. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 73.774,52, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento da entrada para
a agência de turismo, que realizou repasse para a Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 8.488,04, em
27/01/2020. O valor da comissão registrado no sistema da Recuperanda correspondeu a R$ 9.837,24, do qual
habilitamos. O valor residual do pacote foi pago em 2 cartões de crédito nos valores de R$ 32.790,80 cada,
totalizando R$ 65.581,60. Constou ainda, reembolso do valor de R$ 295,12, em 29/01/2020. Procedemos com o
ajuste, habilitando a comissão.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Felipe Fagundes Candido e Viviane Queiroz da Silveria candido com
data de embarque para 03/09/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária para a Recuperanda no valor de (R$ 14.757,10).Houve ainda pagamento residual via cartão de credito no
valor de (R$ 43.659,10). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Fernando Filizzola de Mattos e
Mariza Couto de Mattos, com data de embarque prevista para 18/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 21.693,51, segregado
igualmente entre os passageiros. Foram realizados 2 pagamentos via depósito/transferência diretamente para a
Recuperanda, nos valores de R$ 6.121,00 e R$ 316,25, em 10/01/2020 e 13/03/2020, respectivamente, referente a
terrestre e aéreo. Não houve pagamento de comissão para a agência de turismo, visto que a venda se deu pela Loja
interna. O valor residual do terrestre foi pago com cartão de crédito no valor de R$ 14.281,00, em 10/01/2020.
Houve pagamento do aéreo diretamente para a cia aérea, que posteriormente foi cancelado. Constou ainda, registro
de recebimento de comissão pela Recuperanda em razão da venda do aéreo, no valor de R$ 951,73, em
10/01/2020 conforme documentação comprobatória. Adicionalmente, realizamos a atualização do crédito da data
do embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste do crédito.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Fernando Geiser
e Maria Aparecida Caminoto Geiser, com data de embarque prevista para 30/08/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 37.049,83,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada para a agência de turismo,
que realizou repasse do valor líquido de comissão para a Recuperanda, todavia esse repasse foi realizado em
conjunto com os files (2431804.2 e 2431804.3) de outros clientes (Fernando Geiser e Maria Aparecida Caminoto
Geiser - Fatima Regina Gomes Furlan e Roberto de Oliveira Roca) e transferido internamente no sistema da
Recuperanda, os valores de R$ 9.806,28, para o file correto 2431804.2, e R$ 9.944,22, para o file 2431804,3,
ambos em 04/11/2019. A comissão descontada pela agência de turismo, informada em fatura, totalizou R$
4.322,12, do qual habilitamos. O valor residual do pacote de R$ 31.810,97 foi pago com cartão de crédito, em
31/10/2019. Procedemos com o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Fernando Jardini Junior e
Neusa Lisboa Jardini, com data de embarque prevista para 07/09/2020, após o pedido de RJ. Cabe destacar que os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 54.187,20, segregado
igualmente entre os passageiros. Não houve pagamento via depósito ou transferência, bem como, a venda se deu
por setor interno da Recuperanda (loja). Foram realizados 2 pagamentos com cartão de crédito nos valores iguais
de R$ 26.301,78, ambos em 2701/2020. Ademais, houve pagamento com cartão efetuado diretamente para a cia
aérea, que consideramos na composição do crédito. A Recuperanda recebeu comissão pela venda do aéreo no
valor total de R$ 1.534,60, em 27/01/2020. Procedemos com o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º
§ 2º.
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Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2069

Divergências e Habilitações
Adm.
#

551

552

553

NOME

Fernando Peres

Filipe Ciconelli Peixoto

Flavio Antonio Alqueres de Souza

CPF

002.017.311-34

328.666.528-27

446.878.937-91

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

R$

6.962,82

66.428,18

14.353,00

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

28.295,28

N/A

N/A

Não

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

3.290,04

Alteração

Alteração

8.610,88

-

0,55

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

10.252,86

75.039,06

14.352,45

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

554

Flavio Augusto Asprino Filho

130.250.248-44

Classe III

R$

2.472,50

-

N/A

Alteração

0,92

2.473,42

Classe III

555

Flavio Jose Petersen Velho

199.712.650-87

Classe III

R$

19.672,31

-

N/A

Alteração

9.871,79

29.544,10

Classe III

556

Flavio Jose Petersen Velho

199.712.650-87

Classe III

R$

5.851,49

-

N/A

Exclusão

557

Flavio Pinheiro Corsini

328.289.398-12

Classe III

R$

1.563,00

-

N/A

Alteração

-

5.851,49

1.223,02

-

2.786,02

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Angela Peres e Fernando Peres, com data de
embarque para 03/07/2020, após o pedido de recuperação judicial. Cabe destacar que os credores constaram
habilitados na Relação de Credores do art. 52 com crédito total de R$ 9.868,69, segregado igualmente entre os 2
passageiros. Em análise aos documentos e informações sistêmica fornecidos pela Recuperanda foi validado o valor
recebido pela Queensberry de R$ 9.868,69. A agência de turismo Alliance Travel, encaminhou para esta
Administradora Judical e-mail com comprovante de pagamento de reembolso do valor habilitado ao cliente
(credor) pedindo que seja sub rogado como credor ao crédito. (aguardar carta de cessão de crédito assinada)
Diante do exposto, acatamos o pedido e em razãod a cessão de crédito firmada entre cliente e agência de turismo,
habilitamos o valor de R$ 9.868,69, em favor de Alliance Travel, na Classe III - Quirografário, da Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas BRUNA MOURA CALIL e FILIPE CICONELLI PEIXOTO, com
data de embarque para 20/06/2020, posterior a data do pedido de RJ, sendo que o embarque não ocorreu.
Conforme fatura, trata-se de pacote de lua de mel, motivo pelo qual o pagador identificado da quantia paga via
cartão de crédito não é passageiro (Carlos Gama Sauaia). Foi feito pagamento do valor da entrada, via
transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de R$ 32.401,46 para a Recuperanda. O
valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 17.221,75. Segundo constou no sistema da
Recuperanda, o valor residual de R$ 100.454,90 foi pago via cartão de crédito em 4 parcelas. O valor validado por
esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, líquido de comissão. Não houve
saldo de atualização, visto que o vencimento da viagem ocorreu em data posterior a data do pedido de RJ.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 6 passageiros, Srs. DUARTE JOSE FERRAZ BRANCO, FLAVIO
ANTONIO ALQUERES DE SOUZA, ISABEL CRISTINA BETTENCOURT FRANÇA RODRIGUES
BRANCO, SANDRA MARIA CARDOSO DE SOUZA, ROBERTO CERULLI VEZOZZO e LETICIA FROES
VEZOZZO, com data de embarque para 07/08/2020, data posterior a Recuperação Judicial. Os credores
constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 86.118,02, segregado igualmente
entre os passageiros. Foi apresentada divergência de crédito pelos Srs. Flávio Antônio Alqueres de Souza e Sanrda
Maria Cardoso de Souza, pleiteando valor conjunto para ambos de R$ 56.590,55.
Esta Administradora Judicial validou as informações constantes da divergência de crédito, bem como de
documentos e sistema fornecidos pela Recuperanda e apurou recebimento financeiro total pela Recuperanda no
montante de R$ 86.114,71. Por critério adotado para a análise, o montante pago foi dividio igualmente entre os
passageiros do progama de viagem resultando no crédito individual de R$ 14.352,45, motivo pelo qual não
acatamos a divergência de crédito.
Diante do exposto, habilitamos o crédito total pago pelos credores de R$ 86.114,71, segregado entre os 6
passageiros, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credore do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, EDUARDO MARTINES, FLAVIO AUGUSTO ASPRINO FILHO,
ROSANA BALZI e SILVANA MINELLI, com data de embarque para 26/05/2020, que não ocorreu. Em
02/07/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 19.332,80 para
a Recuperanda. também, houve o pagamento de comissão por parte da recuperanda, referente a nota fiscal 2590
no valor de R$ 9.444,00 paga no dia 29/08/19. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da
data do vencimento do embarque (26/05/2020)até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O
crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da
Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana ristina Reveilleau Velho e Flavio jose Petersen Velho, com data
de embarque para 15/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 10.45,98) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento residual (R$ 40.601,52) via cartão de crédito, parcelado em 5 vezes. O valor validado por esta AJ
corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de
atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial
(04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana ristina Reveilleau Velho e Flavio jose Petersen Velho, com data
de embarque para 15/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 10.45,98) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento residual (R$ 40.601,52) via cartão de crédito, parcelado em 5 vezes. O valor validado por esta AJ
corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de
atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial
(04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas BEATRIZ L N DE OLIVEIRA, FLAVIO PINHEIRO CORSINI,
GABRIELA CORSINI e RAFAELA DE OLIVEIRA CORSINI, com data de embarque para 28/06/2020,
posterior a data do pedido de RJ, sendo que o embarque não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via
transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 6.252,08) para a Recuperanda. O
valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 4.892,00, do qual habilitamos. Segundo constou no
sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 44.576,00 foi pago diretamente à Cia Marítima, sem transitar pelo
financeiro da Recuperanda, porém a Recuperanda não recebeu comissão pela venda. Procedemos com o ajuste do
crédito.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2070

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

558

Flavio Sehn

559

Flora Cohen

560

Franceschina Serpa Gonçalves

561

562

Franceso Pieri Barin

Francisca Elizabeth Arantes de Oliveira

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Classe III

R$

2.787,50

-

N/A

Alteração

562.192.107-00

Classe III

R$

109.197,00

-

N/A

Sem movimento

053.468.027-54

Classe III

R$

31.785,67

-

N/A

Exclusão

151505004

546.174.718-39

544.285.726-20

Classe III

Classe III

R$

R$

13.936,71

26.254,74

563

Francisca Solimar Borges de Almeida

055.272.364-91

Classe III

R$

15.963,27

564

Francisco Anselmo Fiorotto

148.738.506-49

Classe III

R$

12.396,34

565

Francisco Canedo

136.242.371-87

Classe III

R$

24.743,22

-

-

-

13.808,80

-

N/A

N/A

Alteração

Alteração

Valor Movimento

2.438,82

-

-

31.785,67

1.900,34

3.203,50

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

5.226,32

Classe III

109.197,00

Classe III

-

15.837,05

29.458,24

Classe III

Classe III

Classe III

N/A

Alteração

3.532,64

19.495,91

Classe III

Sim

Alteração

1.770,24

14.166,58

Classe III

N/A

Alteração

3.163,93

27.907,15

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas CARLA FAYET HUNSCHE e FLAVIO SEHN, com data de
embarque para 23/08/2020, posterior a data do pedido de RJ. Foi feito pagamento do valor da entrada, via
transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 11.371,40) para a Recuperanda. O
valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 5.039,80, do qual habilitamos. Houve pagamento
do valor residual de R$ 34.548,05, via cartão de crédito, em 4 parcelas, no dia 11/02/2020. Em 16/05/2020, houve
registro de estorno do valor total pago com cartão de crédito, do qual obtivemos a evidência. O sistema da
Recuperanda registrou ainda a cobrança/desconto de multa por cancelamento no valor de USD 1.336,00 (R$
5.958,56), conforme fatura.
Trata-se de pacote individual adquirido pela Sra. Flora Cohen, com data de embarque para 25/08/2020, após a
data do pedido de Recuperação Judicial. Foi realizado pagamento a vista do valor de R$ 109.197,00 para a
Recuperanda, em 22/08/2020. Não houve pagamento de comissão visto que a venda se deu por setor interno da
Recuperanda (loja). Não houve atualização do crédito visto que a data de embarque é posterior ao pedido de RJ
(04/06/2020).
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 3 passageiros, Srs Bruna Gonçalves de Menezes, Franceschina Serpa
Gonçalves e José Gonçalves, com embarque previsto para 20/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos
pagamentos totalizou R$ 95.358,70, além de comissão paga a agência de R$ 12.347,91. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 95.357,00, na classe III - quirografários,
correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 25.953,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 25.953,00
(em moeda estrangeira), em favor de Bruna Gonçalves de Menezes, Franceschina Serpa Gonçalves e José
Gonçalves, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 4 passageiros, Srs. Fabrizio Pieri
Barin, Franceso Pieri Barin, Lara Souza Camargo Pieri e Lorenzo Pieri Barin, com data de embarque prevista para
07/07/2020, após o pedido de RJ. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do
Art. 52, com crédito total de R$ 55.746,81, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento
do valor da entrada para a agência de turismo, que realizou repasse do valor líquido de R$ 11.402,54 para a
Recuperanda, em 27/11/2020. O valor da comissão registrado no sistema da Recuperanda é de R$ 7.602,40, do
qual habilitamos. O saldo residual do pacote de R$ 44.343,21 foi pago com cartão de crédito em 27/11/2020.
Procedemos com o ajuste do valor do crédito e segregamos entre os passageiros.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas FRANCISCA ELIZABETH ARANTES DE OLIVEIRA e MARIA
ARLETE BARBOSA PEREIRA , com data de embarque para 05/09/2020. Foi feito um pagamento via depósito
bancário livre de comissão data 20/12/19 (R$ 52.509,24) para Recuperanda.O sistema da Recuperanda registrou
valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.407,24, do qual habilitamos. Foi validado o credito
no montante de ( R$ 58.916,48). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Francisca Solimar Borges de Almeida e Vicente Alves de Almeida
Neto, com data de embarque para 08/05/2020. Foi feito um pagamento via depósito bancário para a Recuperanda
data 30/23/19 (R$ 11.063,77) livre de comissão. Foi feito um pagamento em 6 cheques pré-datados no valor de
(R$ 6.953,49) cada um deles. Sendo apenas compensado os três primeiros no valor total (R$ 20.860,47).O
sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.816,64, do qual
habilitamos. Foi validado o credito no montante de ( R$ 38.740,88) com correção monetária ( R$ 250,94). O
crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Francisco Anselmo Fiorotto e
Maria Isabel Gonçalves Fiorotto, com data de embarque prevista para 09/03/2020, que não ocorreu. Cabe destacar
que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 24.792,69,
segregado igualmente entre os passageiros. Houve apresentação de divergência de crédito, da qual foram
disponibilizados o recibo de quitação da compra do pacote de viagem e a nota fiscal do comissionamento da
agência, sendo o valor pago pelo cliente de R$ 27.617,60.
Esta Administradora Judicial realizou análise dos documentos apresentados em divergência, bem como em
consulta sistêmica e documentos disponibilizados pela Recuperanda e conferiu que foi realizado pagamento a vista
do valor de R$ 27.617,60 diretamente para a Recuperanda, em 09/01/2020. A Recuperanda realizou pagamento de
comissão à agência de turismo no valor de R$ 2.824,91, conforme NF 3889, valor do qual habilitamos.
Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização do crédito da data do embarque vencido até a data do pedido
de RJ (04/06/2020).
Diante do exposto, acatamos o pedido em divergência de crédito e alteramos o crédito para fazer constar o valor
total de R$ 28.333,17, segregado igualmente entre os dois passageiros, Srs. Francisco Anselmo Fiorotto e Maria
Isabel Gonçalves Fiorotto, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Adt. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 7 pessoas Adiramelia da Silva, Aracy Rodrigues, Francisco Canedo, Herlon
Pedro, Herlon Pedro, João Dias e Walquiria com data de embarque para 15/04/2020, não embarcados. Foi feito
pagamento via depósito bancário da entrada (R$ 148.460,51). A relação de credores da Recuperanda não
apresentou diverências.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2071

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

566

Francisco Carlos Gava

421.174.537-91

Classe III

R$

34.851,96

-

N/A

Alteração

203,98

35.055,94

Classe III

567

Francisco de Assis Arantes Leite

022.021.158-20

Classe III

R$

33.730,15

-

N/A

Alteração

4.438,58

38.168,73

Classe III

568

Francisco Dimas de Freitas Ribeiro

253.936.696-15

Classe III

R$

54.250,16

-

N/A

Alteração

25.368,38

28.881,78

Classe III

569

570

571

Francisco Eugenio Nunes Gusso

Francisco Fortunato

Francisco Gimenez Peres

694.103.648-68

3559818826

396.557.418-34

Classe III

Classe III

Classe III

R$

R$

R$

1.207,20

13.984,05

21.910,24

-

-

-

N/A

N/A

N/A

Alteração

Alteração

Alteração

-

810,62

211,30

3.051,18

2.017,82

14.195,35

24.961,42

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Francisco Carlos Gava e
Maria de Fatima Ambrosio Gava, com data de embarque prevista para 10/05/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 69.703,92,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento a vista do valor de R$ 69.706,71 diretamente
para a Recuperanda, em 26/12/2019. Não houve pagamento de comissão visto que a venda se deu por setor interno
da Recuperanda (loja). Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização do crédito da data do embarque
vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste na Relação de Credores do Art. 7º §
2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Francisco De Assis Arantes
Leite e Raquel Moreira Leite, com data de embarque prevista para 21/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar
que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 67.460,30,
segregado igualmente entre os passageiros. Foram realizados 2 pagamentos via transferência para a agência de
turismo, que realizou repasse dos valores líquidos de comissão de R$ 3.748,00 e R$ 15.504,59, para a
Recuperanda, em 21/11/2019 e 05/12/2019, respectivamente. O valor de comissão paga registrado no sistema da
Recuperanda correspondeu a R$ 8.713,01, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado cálculo de
atualização da data do embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a aquisição de pacote de viagens (Files 2447307.1 e 2447307.2) para 4 passageiros,
Srs.Fernando Antonio Pessoa Araujo, Francisco Dimas de Freitas Ribeiro, Alvacir de Matos Campos e Selma
Regiane Gonçalves Campos, com data de embarque prevista para 22/02/2021, após o pedido de RJ. Cabe destacar
que os credores Fernando Antonio Pessoa Araujo e Francisco Dimas de Freitas Ribeiro constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 108.500,33, segregado igualmente entre os passageiros.
Os Srs. Alvacir de Matos Campos e Selma Regiane Gonçalves Campos, não constaram habilitados na Relação de
Credores do Art. 52.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos disponibilizados pela Recuperanda e consulta
sistêmica e constatou que o pacote de viagens tinha como passageiro os 4 nomes supramencionados, motivo pelo
qual incluímos na Relação de Credores do Art. 7º § 2º os Srs. Alvacir de Matos Campos e Selma Regiane
Gonçalves. A análise da AJ apurou valor total recebido de R$ 108.500,51, via transferência eletrônica e cartões de
crédito, além do valor retido de comissão pela agência de turismo de R$ 7.026,63, totalizando crédito de R$
115.527,14. Procedemos com o ajuste na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Francisco Eugenio Nunes
Gusso e Regina Iara De Tavares Canto Gusso, com data de embarque prevista para 16/05/2020, que não ocorreu.
Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$
2.414,40, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada para a agência
de turismo, que realizou repasse para a Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 2.412,29, em
28/01/2020. O valor pago de comissão registrado no sistema da Recuperanda correspondeu a R$ 1.608,00, do
qual habilitamos. O pagamento do valor residual do pacote de R$ 9.381,12 foi realizado com cartão de crédito em
29/01/2020. Todavia, constou estorno do valor total do cartão de crédito em 27/04/2020. Adicionalmente, foi
realizado cálculo de atualização do crédito da data do embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Procedemos com o ajuste na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Angela Cristina Cattozatto Fortunado e Francisco Fortunado, com
data de embarque para 05/04/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 38.616,00) para a Recuperanda, salientamos que
deste valor constou reembolso no valor de (R$ 12.336,00). Houve ainda pagamento de comisão via Nota Fiscal de
numero 31383 no valor de (R$ 1.688,09). O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de
vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Francisco Gimenez Peres e
Norma Zanella Gimenez Peres, com data de embarque prevista para 12/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar
que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 43.820,48,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada para a agência de turismo,
que realizou repasse para a Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 4.816,00, em 16/12/2019. O valor
pago de comissão registrado no sistema da Recuperanda correspondeu a R$ 5.851,00, do qual habilitamos.
Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização do crédito da data do embarque vencido até a data do pedido
de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2072

Divergências e Habilitações
Adm.
#

572

573

574

575

NOME

Francisco Gomes

Franklin Roosevelt Vieira Vidaurre

Fred Ellinger

Gabriel Chiandotti Junior

CPF

045.278.011-04

047.204.667-53

8884820944

229.311.558-53

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

R$

R$

20.048,51

18.703,20

30.444,17

309,52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

-

-

N/A

N/A

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

2.798,94

Alteração

2.698,44

Alteração

Exclusão

4.877,04

-

309,52

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

22.847,45

21.401,64

35.321,21

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

576

Gabriela Corsini

530.908.328-60

Classe III

R$

1.563,00

-

N/A

Alteração

1.223,02

2.786,02

Classe III

577

Gabriela Guillar de Souza

169.786.798-79

Classe III

R$

2.017,00

-

N/A

Alteração

0,05

2.017,05

Classe III

578

Gabriela Pellegrino Duarte

387.609.788-64

Classe III

R$

25.789,47

27.103,00

Sim

Alteração

3.445,83

29.235,30

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Francisco Gomes e Teodora
Ana Kanderakis Gomes, com data de embarque prevista para 15/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 40.097,03, segregado
igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada para a agência de turismo, que
realizou repasse para a Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 8.242,92, em 21/02/2020. O valor pago
de comissão registrado no sistema da Recuperanda correspondeu a R$ 5.410,82, do qual habilitamos. O saldo
residual de R$ 31.854,11 foi pago com cartão de crédito em 21/02/2020. Adicionalmente, foi realizado cálculo de
atualização do crédito da data do embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o
ajuste na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Franklin Roosevelt Vieira
Vidaurre e Orlete Lopes Vidaurre, com data de embarque prevista para 06/05/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 37.406,40,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada para a agência de turismo,
que realizou repasse para a Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 7.658,16, em 20/01/2020. O valor
pago de comissão registrado no sistema da Recuperanda correspondeu a R$ 5.102,40, do qual habilitamos. O
pagamento do valor residual do pacote de R$ 29.756,00 foi realizado com 2 cartões de crédito, ambos nos valores
de R$ 14.878,00 e no dia 20/01/2020. Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização do crédito da data do
embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste na Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, EDILEA ELLINGER e FRED ELLINGER com data de embarque
para 18/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada a vista para a agência de turismo, que
realizou repasse do valor líquido de comissão de R$ 13.202,00 para a Recuperanda, em 06/08/2019. O valor de
comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 8.171,30. O valor residual da compra do pacote foi
realizado com cartão de crédito no valor de R$ 47.686,33 no dia 29/07/2019. Adicionalmente, aplicamos cálculo
de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (18/03/2020) até a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de aéreo para 2 passageiros, Srs. Gabriel Chiandotti Junior e
Silvania Aparecida Frachetta Chiandotti, com data de embarque prevista para 11/09/2020, após o pedido de RJ. O
pagamento do pacote foi realizado diretamente para a cia aérea (BCC), sendo que a Recuperanda recebeu valor da
comissão pela venda do aéreo, no valor total de R$ 616,20, todavia não habilitamos a comissão, visto que a Cia
Aérea emitirá carta de crédito do bilhete. Procedemos com a exclusão do crédito.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas BEATRIZ L N DE OLIVEIRA, FLAVIO PINHEIRO CORSINI,
GABRIELA CORSINI e RAFAELA DE OLIVEIRA CORSINI, com data de embarque para 28/06/2020,
posterior a data do pedido de RJ, sendo que o embarque não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via
transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 6.252,08) para a Recuperanda. O
valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 4.892,00, do qual habilitamos. Segundo constou no
sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 44.576,00 foi pago diretamente à Cia Marítima, sem transitar pelo
financeiro da Recuperanda, porém a Recuperanda não recebeu comissão pela venda. Procedemos com o ajuste do
crédito.
Trata-se de pacote aéreo para 4 pessoas, ALEXANDRE JOSE AGUILLAR DE SOUZA, ANA PAULA
TAMBARA PORTO DA ROCHA, CLAUDIO DA ROCHA FILHO e GABRIELA GUILLAR DE SOUZA , com
data de embarque para 11/07/2020, que não aconteceu. Foi feito pagamento do valor do sinal, em dois cheques
correspondente à comissão da Queenberry que realizou venda via Loja (interna), no valor de R$ 8068,20. O
pagamento do valor residual (R$ 49.494,00) foi realizado diretamente para fornecedor. O valor do crédito
considerado em nossa análise foi o correspondente à comissão da Recuperanda. Foi validado o pagamento do
cliente. Constam 4 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 87.309,00 contratado para 3 passageiros, Srs. Antonietta Pellegrino da Rocha
Medeiros, Gabriela Pellegrino Duarte e Maria Rita Pereira, com data de embarque prevista para 08/05/2020,
anterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 77.368,41, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 87.309,00. Diante do exposto,
acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 87.204,79, segregado entre os
passageiros, Srs. Antonietta Pellegrino da Rocha Medeiros (R$ 29.068,26), Gabriela Pellegrino Duarte, (R$
29.068,26) e Maria Rita Pereira (R$ 29.068,26), na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do Art. 7º
§ 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2073

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

579

Gaspar Bissolotti Neto

572.069.708-00

Classe III

R$

2.471,16

580

Gaspar Pinto Gontijo

254.910.326-20

Classe III

R$

10.623,80

581

582

Gelsa Knijnik

Geny Sala

254.739.720-04

810.795.169-72

Classe III

Classe III

R$

R$

1.305,82

44.457,27

Classe III

R$

15.319,42

809.755.268-04

Classe III

R$

30.003,18

Gerson Gomes

533.546.487-91

Classe III

R$

7.670,17

586

Gertrudes Gomes Lins

213.133.424-91

Classe III

R$

587

Gesmar Haddad

618.233.337-53

Classe III

R$

583

Geraldo Alberto Bonato

584

Geraldo Dias Figueiredo

585

6297994820

Análise Administradora Judicial

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Movimento

4.001,92

Não

Alteração

0,27

2.471,43

Classe III

N/A

Alteração

669,18

11.292,98

Classe III

-

-

-

-

N/A

N/A

Valor Movimento

Alteração

882,63

Alteração

9.116,24

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

2.188,45

53.573,51

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

N/A

Alteração

2.243,01

17.562,43

Classe III

Parcial

Alteração

3.024,76

33.027,94

Classe III

-

N/A

Alteração

-

0,76

7.669,42

Classe III

41.863,16

-

N/A

Exclusão

-

41.863,16

16.408,56

-

N/A

Alteração

32.092,75

2.946,29

-

19.354,85

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas CARINA ROCHA BISSOLOTTI, IVETE ROCHA BISSOLOTTI,
ITAMAR FILIPE OGEDA e GASPAR BISSOLOTTI NETO, com data de embarque para 22/08/2020, posterior a
data do pedido de RJ. Cabe destacar que o crédito está distribuido em 2 vendas (Files 2443922.1 e 2443922.2).
Ocorreram pagamentos em 3 depósitos/transferências bancárias, nos valores de R$ 4.413,36, em 03/12/2019, R$
603,36, em 27/12/2019, e R$ 4.869,00, em 06/03/2020, validados por esta Administradora Judicial. Houve ainda,
pagmento de R$ 8.724,89, realizado diretamente à Cia Aérea, porém sem registro de recebimento de comissão
pela Recuperanda. Ajustamos o valor.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, CHRISTINA DE OLIVEIRA GONTIJO, GASPAR PINTO
GONTIJO, FERNANDA DE OLIVEIRA GONTIJO e MARILENE PINTO DE MATTOS, com data de
embarque para 01/08/2020, que não ocorreu. Foram realizados 2 pagamentos a vista em conta corrente da agência
de turismo, respassados para a Recuperanda, líquido de comissão, em 04/02/2020 e 07/02/2020, ambos nos
valores de R$ 21.246,25. O valor de comissão retida pela agência que consta registrado no sistema da
Recuperanda totalizou R$ 2.679,42. O crédito a ser habilitado correspondeu a R$ 45.171,92.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Antonio Bauvamol Menna Barreto Gomes e Gelsa Knijnik com data
de embarque para 03/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 2.611,64) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento residual (R$ 10.163,162) via cartão de crédito, parcelado em 7 vezes. Identificamos que valor do
cartão de credito foi estornado. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Geny Sala e Silvana Sala, com data de embarque para 12/05/2020,
não embarcados. Foi feito um pagamento via depósito bancário para a Recuperanda data 12/05/20 (R$
151.054,00) . A recuperanda descontou do credor o pagamento NF 201 de comissão da ANDREA
FERNANDES BIONDI - MEI 2564263283, 11/09/19 pago ( R$ 17.680,74). Em 30/04/20 houve reembolso, cujo
valor foi descontado do crédito, para passageira Silvana Sala valor de ( R$ 44.455,70). Foi validado o credito no
montante de ( R$ 88.917,56) com correção monetária ( R$ 457,70). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros
na Relação de Credores. A relação de credores da Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa
análise, decorrente de arredondamento da conversão da moeda.
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas, Cistina Maria Gracia, Denise Posada Salton Daniel, Emilio Daniel,
Geraldo Alberto Bonato e Sandra Lea de Souza Bonatto com data de embarque para 01/07/2020, não embarcados.
Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de
(R$ 21.071,80) para a Recuperanda, restanto saldo residual de (R$ 72.967,16) parcelado em 9 vezes no Cartão de
credito. O crédito foi dividido entre os 6 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não
apresentou divergênca.
Trata-se de pacote contratado para uma pessoa, GERALDO DIAS FIGUEIREDO, com data de embarque para
03/09/2020, data posterior a RJ. Em 12/12/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no
valor líquido de R$ 8.830,98 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de
R$ 3.024,60. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 21.172,32 que foi pago via
cartão no dia 12/12/2019. Adicionalmente, não aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do
vencimento do embarque (03/09/2020) pois a data é posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O
crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da
Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros,Gerson Gomes e Ilka Iglesias
Gomes , com data de embarque prevista para 16/09/2020. Os credores constaram listados na Relação de Credores
do Art. 52, com crédito total de R$ 15.340,34 segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora
Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago
pelos credores de R$ 15.338,83, via transferência bancária e cartão de crédito. Realizamos o ajuste do crédito na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado pelos Srs Gertrudes Gomes Lins e Luciano Rodrigues Lins, cujo valor sistêmico dos
pagamentos líquidos de comissão somaram R$ 83.725,50. O valor da comissão constante no sistema foi de R$
10.553,40, retido pela agência de turismo do valor da entrada a vista, que repassou o valor líquido para a
Recuperanda. Em análise ao crédito, esta administradora judicial verificou que a Recuperanda emitiu carta de
crédito assinada, informando valor em dólar de USD 21.104,00 (valor bruto pago pelo credor). Desta forma,
excluímos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 83.726,33 (segregado igualmente entre
os passageiros), para fazer constar crédito em moeda estrangeira de USD 24.000,00, conforme carta de crédito,
também segregado igualmente entre os credores/passageiros.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CIRO HERDY e GESMAR HADDAD, com data de embarque para
09/04/2020, posterior a data do pedido de RJ. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária,
direto para a agência e repassado o valor líquido total de R$ 7.761,59 para a Recuperanda. O valor de comissão
paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 5.435,71. Houve pagamento do valor residual por meio de 2
financiamentos internos de cheques, no valor de R$ 18.121,88, cada, totalizando R$ 36.243,76. Em ambos os
financiamentos, ocorreram resgates totais de 4 cheques, no valor total de R$ 10.355,36, que não foram
compensados. Houve, ainda, a devolução do valor de R$ 828,38, em 27/11/2019, referente a serviços que não
seriam utilizados de traslado.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
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fls. 2074

Divergências e Habilitações
Adm.
#

588

NOME

Gilberto Jose Antunes de Vasconcellos

589

Gilson Tobias

590

Gimar Uliana Gabriel

CPF

385.509.628-72

279.898.608-72

9919872253

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

24.211,21

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Classe III

R$

44.817,80

-

N/A

Exclusão

Classe III

R$

34.087,40

-

N/A

Alteração

Valor Movimento

-

-

291,12

44.817,80

15.036,77

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

23.920,09

-

49.124,17

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

591

Gioconda Picarelli Russo

3860981820

Classe III

R$

63.356,94

-

N/A

Alteração

9.333,83

72.690,77

Classe III

592

Gisela Coelho Tocantins

8219949724

Classe III

R$

11.114,40

-

N/A

Alteração

49,65

11.164,05

Classe III

593

Giuseppa Masaracchia

198.624.528-46

Classe III

R$

13.423,70

-

N/A

Alteração

594

Glauce Lilian Moura Araujo

997.134.703-20

Classe III

R$

824,00

-

N/A

Alteração

595

Glaucia Maria dos Santos Cecilio Capra

220.801.278-02

Classe III

R$

8.286,56

-

N/A

596

Glaucia Simões Juca

174.786.427-72

Classe III

R$

20.146,53

-

597

Glaucio Jose Carneiro Leao

Classe III

R$

34.156,41

-

330019449

74,60

13.498,30

Classe III

0,02

823,98

Classe III

Alteração

659,94

8.946,50

Classe III

N/A

Alteração

2.716,20

22.862,73

Classe III

N/A

Alteração

4.547,21

38.703,62

Classe III

-

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, GILBERTO JOSE ANTUNES DE VASCONCELLOS e REGINA
EMILIA LIMA DE VASCONCELLOS, com data de embarque para 09/05/2020, que não ocorreu. Em
21/02/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 47.548,00 para
a Recuperanda. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque
(09/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou
divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Gilson Tobias e Tereza Maria Teixeira Tobias,
com embarque previsto para 20/03/2020.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 21.104,00, motivo pelo qual procedemos com a validação
do crédito em moeda estrangeira. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD
21.104,00 (em moeda estrangeira), em favor de Gilson Tobias e Tereza Maria Teixeira Tobias, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado por Gimar Uliana Gabriel, com data de embarque para 14/05/2020, não embarcado.
Foi feito pagamento via depósito bancário da entrada de (R$ 41.699,00). A relação de credores da Recuperanda
não apresentou diverências. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Gioconda Picarelli Russo e
Iracema Stanis Lopes, com data de embarque prevista para 25/08/2020. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 126.713,88, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 145.381,54, via transferência bancária e cartão de crédito. A diferença
está no valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 18.668,59. Realizamos o ajuste do crédito na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 3 passageiros, Gisela Coelho Tocantins, Rodolfo
Acatauassu Tocantins e Silvia Maria Coelho Tocantins , com data de embarque prevista para 14/05/2020. Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 33.343,20, segregado
igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 33.342,70, via transferência
bancária e cartão de crédito. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Giuseppa Masaracchia e
Osvaldo Placites, com data de embarque prevista para 11/05/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 26.847,40, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago pelos credores de R$ 26.849,47, via transferência bancária e cartão de crédito. Não houve
pagamento de comissão visto que a venda se deu por setor interno da Recuperanda (Loja). Realizamos o ajuste do
crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito decorrente da compra de pacote marítimo para 2 passageiros, Srs. Douglas Paulo Da Silva e
Glauce Lilian Moura Araujo, com embarque previsto para 05/11/2020, após o pedido de RJ. Foi realizado
pagamento a vista diretamente para a Recuperanda no valor de R$ 1.648,00, em 04/02/2020. O valor residual de
R$ 17.731,00 foi pago diretamente à cia. marítima.
Trata-se de pacote de viagem (File 2404175.1) adquirido para 2 passageiros, Srs. Jose Carlos Capra e Glaucia
Maria dos Santos Cecilio Capra, com data de embarque prevista para 05/02/2021. Os credores constaram listados
na Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 16.573,12, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial realizou análise em informações constantes do sistema e documentos
disponibilizados pela Recuperanda e validou valor total recebido no financeiro da Queensberry de R$ 16.573,15,
além de pagamento de comissão a agência de turismo no valor de R$ 1.319,85, resultando no valor total de R$
17.863,32. Procedemos com o ajuste na RC do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para uma pessoa, GLAUCIA SIMÕES JUCA, com data de embarque para
13/05/2020, que não ocorreu. Em 05/11/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no
valor líquido de R$ 1.481,86 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de
R$ 2.562,54 Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 18.664,67 também foi pago via
depósito no dia 14/01/2020. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento
do embarque (13/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta
AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo
de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Elizabeth Leicht Carneiro Leão e Glaucio José Carneiro Leão com
data de embarque para 21/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária para a Recuperanda no valor de (R$ 14.198,40). Houve ainda pagamento residual via cartão de credito
parcelado em 04 vezes no valor de (R$ 54.114,42). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante,
da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2075

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Classe III

R$

26.302,52

Classe III

R$

97.725,58

08.736.011/0002-27

Classe III

R$

597,00

Graziela Cardoso Dolfi de Carvalho

355.062.688-66

Classe III

R$

958,44

Guilherme Gomes de Macedo Vieira

485.172.868-98

Classe III

R$

11.460,74

598

Graciana Maretto de Barros

599

Graciete Aparecida Golin

600

Gran Coffee Comercio, Locacao E Servicos S.A

601

602

603

Guilherme Gomes de Macedo Vieira

604

Guilherme Salustiano de Araujo Neto

020.618.168-00

239224949

485.172.868-98

5578345891

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor
-

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Classe na RC
Art. 7º § 2º

N/A

Alteração

Parcial

Alteração

-

N/A

Exclusão

-

N/A

Alteração

638,25

1.596,69

Classe III

Parcial

Alteração

2.652,20

14.112,94

Classe III

112.801,78

17.353,65

Classe III

R$

690,24

-

N/A

Exclusão

Classe III

R$

35.474,04

-

N/A

Alteração

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

-

16.291,90

10.010,62

Classe III

13.052,75

110.778,33

Classe III

597,00

690,24

4.543,31

-

-

40.017,35

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, GRACIANA MARETTO DE BARROS e PAULO FIOD DE BARROS,
com data de embarque para 14/05/2020, não embarcado. Foi feito um depositos 05/03/20 valor de (R$
13.173,02), valor residual pago em cartão de credito 04/03/20 ( R$ 39.432,00). Foi validado o pagamento do
cliente credito total de (R$ 52.602,04). Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente
entre eles.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual de Graciete Aparecida Golin, com data de
embarque prevista para 25/08/2020. O credor constou na lista de Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 97.725,58. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pela credora de R$ 110.778,33, via cartão de crédito. Foi apresentada
divergência de crédito pleiteando valor atualizado de R$ 112.801,78, cujo principal corroborou com o valor
apurado por esta Administradora Judicial de R$ 110.778,33. Todavia, como critério de atualização dos créditos foi
considerada data de vencimento do embarque, não havendo atualização para o crédito em questão, visto que a data
do embarque não encontrava-se vencida na data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020).
Trata-se de locação de máquina de café, porém, não houve a prestação do serviço, visto que o contrato foi
suspenso. Não identificamos elementos que dessem suporte a manutenção/habilitação do crédito, motivo pelo qual
o excluímos.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Graziela Cardoso Dolfi de
Carvalho e Vitor Escobar de Carvalho, com data de embarque prevista para 21/06/2020. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 1.916,88, segregado igualmente entre os
passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 3.191,41, via transferência bancária e cartão de
crédito. A diferença está no valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 1.276,29. Realizamos o ajuste
do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Álvaro da Silva Junior, Andrea Gomes
de Macedo Vieira, Guilherme Gomes de Macedo Vieira, Paula Mendes Martins, Gomes da Silva, Renata Bordini
de Vecchi, Renata Gomes Hirsch, Renato de Macedo Vieira, Ricardo Hirsch, Renato Hirsch, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch, Silvana Maria Gomes da Silva, Vinicius Gomes da Silva, Enrico Hirsch, Felipe Hirsch e
Francesco Gomes Hirsch, com data de embarque prevista para 18/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 134.458,35, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 156.039,89.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 156.039,89,
segregado entre os passageiros, Álvaro da Silva Junior R$ 14.185,44, Andrea Gomes de Macedo Vieira R$
14.185,44, Guilherme Gomes de Macedo Vieira R$ 14.185,44, Paula Mendes Martins R$ 14.185,44, Gomes da
Silva 14.185,44, Renata Bordini de Vecchi 14.185,44, Renata Gomes Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch 14.185,44, Renato Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo Vieira 14.185,44, Ricardo Hirsch,
Silvana Maria Gomes da Silva 14.185,44, Vinicius Gomes da Silva 14.185,44, Enrico Hirsch 14.185,44, Felipe
Hirsch 14.185,44 e Francesco Gomes Hirsch 14.185,44, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Álvaro da Silva Junior, Andrea Gomes
de Macedo Vieira, Guilherme Gomes de Macedo Vieira, Paula Mendes Martins, Gomes da Silva, Renata Bordini
de Vecchi, Renata Gomes Hirsch, Renato de Macedo Vieira, Ricardo Hirsch, Renato Hirsch, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch, Silvana Maria Gomes da Silva, Vinicius Gomes da Silva, Enrico Hirsch, Felipe Hirsch e
Francesco Gomes Hirsch, com data de embarque prevista para 18/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 134.458,35, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 156.039,89.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 156.039,89,
segregado entre os passageiros, Álvaro da Silva Junior R$ 14.185,44, Andrea Gomes de Macedo Vieira R$
14.185,44, Guilherme Gomes de Macedo Vieira R$ 14.185,44, Paula Mendes Martins R$ 14.185,44, Gomes da
Silva 14.185,44, Renata Bordini de Vecchi 14.185,44, Renata Gomes Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch 14.185,44, Renato Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo Vieira 14.185,44, Ricardo Hirsch,
Silvana Maria Gomes da Silva 14.185,44, Vinicius Gomes da Silva 14.185,44, Enrico Hirsch 14.185,44, Felipe
Hirsch 14.185,44 e Francesco Gomes Hirsch 14.185,44, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Eloiza de Souza Sciarreta e Guilherme Salustiano de Araujo Neto
com data de embarque para 11/05/2020 que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via
transferência bancária para a Recuperanda no valor de (R$ 20.733,53). Houve ainda pagamento residual no valor
de (R$ 50.214,56). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do
embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2076

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

R$

11.384,69

-

N/A

Alteração

1.139,42

12.524,11

Classe III

Classe III

R$

21.208,29

-

N/A

Alteração

3.480,16

24.688,45

Classe III

059.253.044-20

Classe III

R$

26.228,92

Não

Alteração

4.049,40

30.278,32

Classe III

Harley Cardoso Galvao

003.765.661-91

Classe III

R$

13.474,35

-

N/A

Alteração

3.366,49

16.840,84

Classe III

609

Helcio Barata Soares

027.137.727-53

Classe III

R$

21.575,00

-

N/A

Alteração

2.784,16

24.359,16

Classe III

610

Helena Beatriz Amorim

740.557.637-00

Classe III

R$

18.849,16

-

N/A

Alteração

8.558,99

27.408,15

Classe III

605

Guilherme Santos Neto

606

Gustavo Henrique Alves

607

Guttenberg Jose Ramos de Albuquerque

608

611

Helena Campos Lamassa

194.830.748-00

7567462729

264.662.796-34

Classe III

R$

5.029,59

28.911,93

-

N/A

Alteração

2.851,58

7.881,17

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Diva Cilurzo
Neto e Guilherme Santos Neto, com data de embarque prevista para 08/04/2020, que não ocorreu. O pacote referese a 2 files, sendo o file 2437144.1 (Japão e China) e o file 2437144.3 (extensão para Dubai). Cabe destacar que
os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 22.769,38.
O file 2437144.1 teve o pagamento da entrada a vista, diretamente para a Recuperanda no valor de R$ 22.773,56,
em 13/11/2019. O residual foi pago com 2 cartões de crédito em pagamentos de R$ 26.570,00, ambos em
13/11/2019. Todavia, ambos os pagamentos dos cartões foram estornados integralmente em 07/05/2020.
O file 2437144.3 teve o pagamento apenas do sinal de R$ 10.357,62, em 13/01/2020, tendo sido realizado
reembolso de R$ 8.431,60, em 17/02/2020.
Não houve pagamento de comissão visto que a venda foi realizada por setor interno da Recuperanda (loja). Assim,
o valor do crédito sem atualização correspondeu a R$ 24.699,58. Adicionalmente, realizamos cálculo de
atualização da data de vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Diante do exposto, habilitamos o crédito de R$ 25.048,21, atualizado, segregado igualmente entre os 2
passageiros.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Alice Martins da Silva Alves e Gustavo Henrique Alves com data de
embarque para 19/03/2021, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 6741,71) para a Recuperanda, restanto saldo residual de
(R$ 35.677,92) parcelado em 4 vezes no Cartão de credito. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na
Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, GUTTENBERG JOSE RAMOS DE ALBUQUERQUE e WILANDA
DANTAS ALBUQUERQUE, com data de embarque para 10/05/20, não embarcado. Foi feito um pagamento em
4 cheques pré-datados. Sendo apenas três compensados valor R$ 39.343,38, todavia foi compesnado o valor do
cheque em deposito bancário. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de
turismo de R$ 7.748,84, do qual habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente montante de ( R$ 52.457,84).
Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. O credor apresentou
divergência requerendo que seja habilitado pelo valor liquido, não acatamos por falta de docuementos de termo de
cessão de crédito.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, HARLEY CARDOSOS GALVAO e LEILA PETTENGILL GALVAO,
com data de embarque para 29/06/20. Foi feito um pagamento em 10/010/2020 deposito bancario ( R$
10.105.07), saldo residual no valor de (R$ 39.297,51) pagos em 4 cheques pré-datados, sendo apenas 2
compensados no valor de (R$ 19.648,74) , identificamos que a empresa possui em sua custodia dois cheques
,não compensados, no valor de (R$ 19.648,74). Adicionalmente, a recuperanda aplicou multa de R$ 2806,96 por
cancelamento.O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
6.734,84, do qual habilitamos . Crédito validado no montante de (R$ 33.681,69).Constam 2 passageiros, motivo
pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. Os credores concordaram com valores , porém alegaram por
terem idade avançada não deveriam serem credores quirografários. . Diante do exposto, não acatamos a
divergência, pois a relação de credores perfaz em função das Classes previstas na lei e não na idade dos credores
pessoa física.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, CELIA REGINA LISBOA BARATA SOARES e HELCIO BARATA
SOARES, com data de embarque para 15/10/2020. Em 19/12/19 foi feito único deposito R$ 43.150,00 liquido de
comissao, O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
5.568,31, do qual habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente R$ 48.718,31. Constam 2 passageiros, motivo
pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, HELENA BEATRIZ AMORIM e PRISCILLA MENDES
BARBARA, com data de embarque para 31/05/2020, que não ocorreu. Em 06/02/2020, foi feito pagamento do
valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 6.407,72 para a Recuperanda. O valor de comissão
paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 4.584,51. Ainda, foi realizado o pagamento via Cartão no dia
06/02/20 no valor de R$ 19.046,72. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$
24.841,55 que foi pago via depósito no dia 06/02/2020. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do
crédito, da data do vencimento do embarque (31/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial
(04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, EDUARDO RIBEIRO LUCIO e HELENA CAMPOS LAMASSA,
com data de embarque para 09/05/2020, que não ocorreu. Em 21/10/2019, foi feito pagamento do valor da
entrada, via depósito, direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$ 10.059,78 para a
Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 5.604,00. Segundo constou no
sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 32.692,28 foi pago via cartão no dia 20/12/2019 que
posteriormente foi efeutado o estorno do cartão no dia 27/04/2020. Adicionalmente, aplicamos cálculo de
atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (09/05/2020) até a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2077

Divergências e Habilitações
Adm.
#

612

613

614

615

616

NOME

Helena Chiamulera Togni

Helena Maria Machado da Silva Alves

Helena Mitico Sanada Fonseca

Helenice Bosco de Oliveira

Heleno Ribeiro Pereira Nunes

617

Helio Augusto Finotti

618

Helio Gomes Mathias

619

Heloisa C. G. C. Werneck

CPF

082.172.890-34

207.160.956-53

271.097.558-00

869.333.888-91

597.752.897-34

247.103.001-78

2904187804

382.478.106-97

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

R$

R$

R$

62.579,39

9.976,32

26.146,75

18.767,10

9.296,58

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

-

-

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Alteração

Alteração

Alteração

Alteração

Valor Movimento

500,42

22.877,64

108,51

14.687,50

990,28

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

63.079,82

32.853,96

26.255,26

33.454,60

10.286,86

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

R$

2.398,54

-

N/A

Alteração

1.862,35

4.260,89

Classe III

Classe III

R$

35.453,98

-

N/A

Alteração

394,18

35.848,16

Classe III

Classe III

R$

10.148,18

-

N/A

Alteração

13.438,43

23.586,61

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas DIRCEU TARCISIO TOGNI e HELENA CHIAMULERA TOGNI,
com data de embarque para 25/08/2020, não embarcados. Foi feito um pagamento via depósito bancário para a
Recuperanda data 11/12/19 (R$ 11.760,52) livre de comissão e valor residual pago em 6 cheques pré-datados.
Sendo apenas 5 compensados no valor de ( R$ 94.500) e último resgatado pelo credor ( R$ 18.900,00). O sistema
da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 19.899,11 do qual
habilitamos. Foi validado o credito no montante de ( R$ 126.159,63). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros
na Relação de Credores. A relação de credores da Recuperanda apresentouum divergência com a nossa análise,
decorrente de arredondamento da conversão da moeda e a consideração do valor do cheque resgatado.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Helena Maria Machado da Silva
Alves e Paulo Cesar Pinto Alves, com data de embarque prevista para 01/09/2020. Os credores constaram listados
na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 19.952,64, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 65.707,91, via transferência bancária e cartão de crédito. Há diferença
pois foi considerado mais Files dos credores Helena Maria e Paulo Cesar, como o File 235290.1 e File 2439505.1
. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, HELENA MITICO SANADA FONSECA e LUCILA DE MOURA
FONSECA, com data de embarque para 15/05/2020, que não ocorreu. Em 18/12/2019, foi feito pagamento do
valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 24.229,85 para a Recuperanda. Segundo constou no
sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 26.224,85 também foi pago via depósito no dia 18/12/2019.
Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (15/05/2020)
até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência
em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para uma pessoa HELENICE BOSCO DE OLIVEIRA, com data de embarque para
25/08/2020, não embarcados. Foi feito um pagamento via depósito bancário para a Recuperanda data 14/10/19
(R$ 33.454,60) e valor residual pago em cartão de crédito 15/10/19 no valor de (R$ 73.432,80), posteriormente,
o cartão foi estornado em seu valor integral 30/03/20. A recuperanda descontou do credor o pagamento de uma
comissão NFE 14082 CASA DO AGENTE VIAGENS E TURISMO LTD, 22/10/19 pago ( R$ 14.686,56) e que
habilitamos o valor a favor do credor.Houve ainda pagamento residual BCC direto ao fornecedor. Foi validado o
credito no montante de ( R$ 18.768,04). A relação de credores da Recuperanda apresentou pequena divergência
com a nossa análise, decorrente de arredondamento da conversão da moeda.
Trata-se de pacote contratado para 5 pessoas, CARLOS ROBERTO DE CASTRO JATAHY, MARIA CELESTE
PINTO DE CASTRO JATAHY, MARINA PINTO DE CASTRO JATAHY, MARTHA PIRES RODRIGUES
NUNES e HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, com data de embarque para 03/07/2020, posterior a data do
pedido de RJ. Foram realizados vários pagamentos diretamente em conta corrente da Recuperanda, tais como:
depósito de R$ 6.194,44, em 17/09/2019, depósito de R$ 6.194,44, em 07/10/2019 e depósito de R$ 3.041,38,
em 17/02/2020. Adicionalmente, também foram realizados vários pagamentos com cartões de crédito, sendo 2
pagamentos de R$ 7.226,86, em 17/09/2019, 1 pagamento de R$ 14.453,72, em 17/09/2019 e 1 pagamento de R$
7.096,60, em 17/02/2020. A Recuperanda repassou o valor de R$ 4.955,56, em 25/10/2019, à agência de turismo
a título de comissão, do qual habilitamos. Não houve saldo de atualização, visto que o vencimento da viagem
ocorreu em data posterio a data do pedido de RJ.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, MARTA CURADO CARVALHO FRANCO FINOTTI e HELIO
AUGUSTO FINOTTI, com data de embarque para 14/04/2020, que não ocorreu. Em 10/02/2020, foram
realizados pagamentos a vista em conta da agência de turismo, que realizou repasses de valores líquidos de
comissão de R$ 5.356,73 e R$ 297,31. Em 11/02/2020, houve novo repasse de valor por parte da agência em R$
688,51. O sistema da Recuperanda registrou comissão no valor de R$ 3.665,25. Em 10/02/2020, houve
pagamento do residual com cartão de crédito no valor de R$ 20.832,00. Em 17/02/2020, foram registrados 2
reembolsos ao credor, nos valores de R$ 888,93 e R$ 655,56, bem como, em 14/04/2020, houve o estorno do
valor integral pago com cartão de crédito.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Helio Gomes Mathias e Lais Maria
Campos Mathias, com data de embarque prevista para 09/04/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 70.907,96, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago pelos credores de R$ 71.696,31, via transferência bancária e cheque. Realizamos o ajuste do
crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 1 passageiro, Heloisa C.G.C Werneck, com data
de embarque prevista para 03/04/2020. O credor constou na lista de Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 10.148,18. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 23.587,88, via transferência bancária e cheque.A
diferença está no valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 10.583,46. Realizamos o ajuste do crédito
na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

620

Heloisa Carvalho Rocha

485.720.716-87

Classe III

R$

614,40

-

N/A

Alteração

1.496,40

2.110,80

Classe III

621

Heloisa Helena Botta

198.912.020-20

Classe III

R$

32.407,66

-

N/A

Alteração

147,14

32.554,80

Classe III

622

Henrique Diniz Junqueira

196.298.648-94

Classe III

R$

15.096,87

-

N/A

Alteração

1.010,98

16.107,85

Classe III

623

Henrique Sczecinski

140.005.710-87

Classe III

R$

8.125,92

-

N/A

Alteração

22.148,99

30.274,91

Classe III

624

Hercilia Pires de Almeida

5786185834

Classe III

R$

6.679,80

-

N/A

Alteração

25,40

6.705,21

Classe III

625

Herlon Pedro Pinto Ribeiro

4342526549

Classe III

R$

24.743,22

-

N/A

Alteração

3.163,93

27.907,15

Classe III

626

Herve Furtado de Oliveira

Classe III

R$

11.166,13

-

N/A

Alteração

0,95

11.165,18

Classe III

639.771.846-87

-

627

Hildenicio Alvarenga

5645298187

Classe III

R$

6.371,17

-

N/A

Alteração

6.237,41

12.608,58

Classe III

628

Hilton Moreira Nunes Filho

7613113353

Classe III

R$

8.960,60

-

N/A

Alteração

1.223,88

10.184,48

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 1 passageiro, Heloisa C.G.C Werneck, com data
de embarque prevista para 03/05/2020. O credor constou na lista de Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 614,40. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 2.109,84, via transferência bancária e cartão. A
diferença está no valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 1.478,40. Realizamos o ajuste do crédito
na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, HELOISA HELENA BOTTA e MAURIVAN BOTTA, com data de
embarque para 14/05/2020, que não ocorreu. Em 06/05/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via
depósito bancário no valor líquido de R$ 24.229,85 para a Recuperanda. Segundo constou no sistema da
Recuperanda, o valor residual de R$ 63.499,04 que foi pago via cartão no dia 28/01/2020. Adicionalmente,
aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (14/05/2020) até a data do
pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao
valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Emiliana Junqueira e Henrique Diniz Junqueira com data de
embarque para 20/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária
para a Recuperanda no valor de (R$ 44.767,62). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da
data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, HENRIQUE SCZECINSKI, IRANI TAVARES COSTAS, MARI
LIDIA DIAS TAVARES COSTAS e STELIA WERLANG SCZECINSKI, com data de embarque para
13/06/2020, que não ocorreu. Em 23/09/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no
valor líquido de R$ 22.337,86 para a Recuperanda. Ainda, foi realizado o pagamento no dia 20/09/2019 no valor
de R$ 40.914,72 via cartão. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 40.914,72 que
também foi pago via cartão no dia 20/09/2019. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da
data do vencimento do embarque (13/03/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O
crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da
Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Elizabeth de Oliveira Leite e
Hercilia Pires de Almeida , com data de embarque prevista para 15/05/2020. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 13.356,60, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 13.352,00, via transferência bancária e cartão de crédito. Realizamos o
ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 7 pessoas Adiramelia da Silva, Aracy Rodrigues, Francisco Canedo, Herlon
Pedro, Herlon Pedro, João Dias e Walquiria com data de embarque para 15/04/2020, não embarcados. Foi feito
pagamento via depósito bancário da entrada (R$ 148.460,51). A relação de credores da Recuperanda não
apresentou diverências.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, HERVE FURTADO DE OLIVEIRA e MARISA FURTADO
COELHO, com data de embarque para 16/05/2021, data posterior a Recuperação Judicial. Em 04/11/2019, foi
feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 4.317,01 para a Recuperanda.
Ainda, no dia 04/11/2019, foi pago via cartão de crédito no valor de R$ 16.788,38. Por fim, ocorreu dois
pagamentos no dia 25/11/2019 via depósito bancário, cada um no valor de R$ 612,48. Adicionalmente, não
aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (16/05/2021) pois a data é
posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência
em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para uma pessoa, HILDENCIO ALVARENGA, com data de embarque para
12/05/2020, que não ocorreu. Em 24/01/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$ 6.371,17 para a Recuperanda. O valor de
comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 6.172,84. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização
do crédito, da data do vencimento do embarque (12/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial
(04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, HILTON MOREIRA NUNES FILHO e MARY CLEIDE NUNES,
com data de embarque para 18/05/2021, Data posterior a RJ. Em 20/08/2019, foi feito pagamento do valor da
entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 3.666,06 para a Recuperanda. valor de comissão paga à
agência, indicado no sistema, é de R$ 2.445,90. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de
R$ 14.257,00 que foi pago via cartão no dia 21/08/2019. Adicionalmente, não aplicamos cálculo de atualização do
crédito, da data do vencimento do embarque (18/05/2021), pois a data é posterior ao pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

629

NOME

Hitomi Nakagawa

CPF

221.416.181-34

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

12.405,93

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

2.019,57

14.425,50

Classe III

Hortencia Vaz Nunes

125.255.296-34

Classe III

R$

7.187,53

-

N/A

Alteração

631

Hotel Petit Casa Da Montanha

00.420.255/0003-75

Classe III

R$

509,04

-

N/A

Exclusão

632

Humberto Oliveira

3314965850

Classe III

R$

16.864,14

-

N/A

Alteração

92,58

16.956,72

Classe III

633

Ida Regina Ebel Cohen

611488817

Classe III

R$

8.349,65

-

N/A

Alteração

56,42

8.406,07

Classe III

634

Idal Spector

8091129734

Classe III

R$

2.500,00

-

N/A

Alteração

65.562,03

68.062,03

Classe III

635

Idalina Ferreira Moreira

3552628789

Classe III

R$

9.982,86

-

N/A

Alteração

1.263,31

11.246,17

Classe III

636

Ieda Fontes Muzzi

882.330.309-53

Classe III

R$

5.530,20

-

N/A

Alteração

3.038,31

8.568,51

Classe III

637

Ieso do Couto Coutinho

277.183.796-04

Classe III

R$

17.292,95

Sim

Alteração

2.358,15

19.651,10

Classe III

-

509,04

10.708,06

Classe na RC
Art. 7º § 2º

630

19.651,10

3.520,53

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para uma pessoa, HITOMI NAKAGAWA, com data de embarque para 09/07/2020,
Data posterior a RJ. Em 20/02/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor
líquido de R$ 2.308,08 para a Recuperanda. valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$
2.019,57.Ainda, ocorreu pagamento no dia 20/02/2020 via cartão no valor de R$ 10.097,85. Adicionalmente, não
aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (09/07/20), pois a data é
posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência
em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Dario Arantes
Nunes e Hortencia Vaz Nunes, com data de embarque prevista para 05/08/2020, após o pedido de RJ. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 14.375,06,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada a vista para a agência de
turismo, que realizou o repasse do valor líquido de comissão de R$ 14.376,62, em 10/12/2019, para a
Recuperanda. O valor da comissão registrado no sistema da Recuperanda correspondeu a R$ 7.039,50, do qual
habilitamos. O valor residual foi pago com 2 cartões, nos valores iguais de R$ 20.528,72, ambos no dia
10/12/2019, porem, houve estorno integral dos pagamentos com cartões de crédito. Assim, o crédito apurado
correspondeu a R$ 21.416,12. Ajustamos a RC do Art. 7º § 2º.
Trata-se de fornecedor internacional, habilitado indevidamente na Relação de Credores do Art. 52. Não
identificamos elementos que suportassem a manutenção/habilitação do crédito, motivo pelo qual o excluímos.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Darci Furlaneto
e Humberto Oliveira, com data de embarque prevista para 11/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 33.728,28, segregado
igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada a vista de R$ 12.003,00, diretamente
para a Recuperanda, em 20/12/2019. O valor residual de R$ 43.451,22 foi pago mediante a entrega de 6 cheques
pré datados. Destes cheques 3 foram compensados e 3 foram resgatados. Não constou pagamento de comissão,
visto que a venda se deu por setor interno da Recuperanda (Loja). Adicionalmente foi realizado cálculo de
atualização da data do vencimento do embarque até o pedido de RJ (04/06/2020), resultando no valor atualizado
de R$ 33.913,44.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Ida Regina Ebel Cohen e Ralph
Cohen, com data de embarque prevista para 16/04/2020. Os credores constaram listados na Relação de Credores
do Art. 52, com crédito total de R$ 16.699,30, segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora
Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago
pelos credores de R$ 16.621,63, via transferência bancária e cartão de crédito. Realizamos o ajuste do crédito na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Idal Spector e Reni Spector, com
data de embarque prevista para 31/12/2020. Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52,
com crédito total de R$ 5.000,00, segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial
analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos
credores de R$ 127.539,34, via transferência bancária e cartão de crédito. Realizamos o ajuste do crédito na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, IDALINA FERREIRA MOREIRA, com data de embarque para
31/12/2020, Data posterior a RJ. Em 31/01/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário
no valor líquido de R$ 19.963,97 para a Recuperanda. valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de
R$ 2.528,37. Adicionalmente, não aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do
embarque (31/12/2020), pois a data é posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito
validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda,
relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, IEDA FONTES MUZZI e MARIO LUIZ MONTEIRO MUZZI,
com data de embarque para 14/05/2020, não foi embarcado. Em 09/12/2019 deposito de (R$ 11.060,39) líquida
de comissão via transferência . saldo residual pago em cartão de credito (R$ 35.000,82) que foi estonado em seu
valor integral em 07/05/20. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de
turismo de R$ 6.000,14, do qual habilitamos. A análise do crédito no valor total (R$ 17.060,53), o valor foi
dividido entre os passageiros, que resultou em diferença de arredondamento para o valor constante da Relação de
Credores da Recuperanda.
Trata-se de crédito referente a pagamento antecipado de compra de pacotes de viagem adquirido para 2
passageiros, Srs.Ieso do Couto Coutinho e Sonia Aparecida Cardoso, com data de embarque prevista para
04/09/2020, após o pedido de Recuperação Judicial. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação
de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 34.585,90, segregado igualmente entre os passageiros. Foi
apresentada divergência de crédito administrativa pleiteando o valor total do crédito de R$ 39.302,20,
acompanhada de documentação comprobatória.
Esta Administradora Judicial empreendeu análise aos documentos apresentados pelos credores, bem como em
informações sistêmica e documental disponibilizada pela Recuperanda e conferiu a existência do pagamento de
valor a vista de R$ 11.798,20, bem como pagamento com cartão de crédito no valor de R$ 27.504,00, ambos no
dia 08/01/2020.
Diante do exposto, foi totalmente acatado o pedido de divergência de crédito, sendo habilitado o valor total de R$
39.302,20, segregado igualmente entre os passageiros Ieso do Couto Coutinho e Sonia Aparecida Cardoso, na
Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

638

Ila de Castro Lacerda

201.138.206-82

Classe III

R$

3.008,63

-

N/A

Alteração

1.541,81

4.550,44

Classe III

639

Ilda dos Santos Berthier

513.867.390-49

Classe III

R$

1.497,60

-

N/A

Alteração

7,21

1.504,81

Classe III

640

Ildeu Geraldo Mendes

079.671.526-20

Classe III

R$

28.139,11

-

N/A

Alteração

3.474,48

31.613,59

Classe III

641

Ilka Iglesias Gomes

Classe III

R$

7.670,17

-

N/A

Alteração

0,76

7.669,42

Classe III

642

Inede Fontana Canella

715.427.609-68

Classe III

R$

7.589,92

-

N/A

Alteração

1.174,99

8.764,91

Classe III

643

Ionice Prado de Oliveira

294.301.860-00

Classe III

R$

8.495,34

Parcial

Alteração

2.929,89

11.425,23

Classe III

644

Iracema Stanis Lopes

120.422.488-94

Classe III

R$

63.356,94

-

N/A

Alteração

9.333,83

72.690,77

Classe III

645

Irani das Graças Ferrer Silva

021.743.401-00

Classe III

R$

30.794,71

-

N/A

Alteração

3.599,09

34.393,80

Classe III

1302638181

13.519,09

-

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Ila de Castro
Lacerda e Luiz de Lacerda Junior, com data de embarque prevista para 05/04/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 6.017,27,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada para a agência de turismo,
que realizou repasse para a Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 12.524,18, registrado no File
2331962.17, pertencente aos credores Jorge Abras Filho e Marcia Terezinha Fayad Abras. Deste valor, R$
6.261,15, é referente a entrada do pacote do file 2331962.15, adquirido por Ila de Castro Lacerda e Luiz de
Lacerda Junior, mas que a transferência da agência para a Queenberry ocorreu de forma unificada, tendo sido
realizado o ajuste (transferência) para a correção dos valores de cada pacote em 14/01/2020, no sitema da
Recuperanda. O valor de comissão paga a agência constante do sistema da Recuperanda é de R$ 2.950,01,
somente para este file (2331962.15), do qual habilitamos. Em 23/01/2020, houve reembolso feito no valor de R$
245,75, referente a desconto do pacote. O saldo residual de R$ 17.459,68 foi pago com cartão de crédito em
15/01/2020, todavia, em 03/04/2020, houve estorno integral do valor. Adicionalmente, realizamos cálculo de
atualização da data do embarque vencido até a data do pedid
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas CARMEN MARIA OURIQUE DE AZAMBUJA e ILDA DOS
SANTOS BERTHIER, com data de embarque para 13/05/2020, cujo embarque não ocorreu. Em 23/01/2020, foi
feito pagamento do valor do sinal a vista para a Recuperanda, sem dedução de comissão. Foi realizado cálculo de
atualização do crédito até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ILDEU GERALDO MENDES e JUCELIA DOS SANTOS, com
data de embarque para 06/09/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único
depoisto para recuperanda R$ 15.753,75 em 20/12/19. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão
descontado pela agência de turismo de R$ 6.948,96, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento
do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 40.524,47, com cartão de crédito. Crédito validado no montante
de (R$ 63.227,18) .Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros,Gerson Gomes e Ilka Iglesias
Gomes , com data de embarque prevista para 16/09/2020. Os credores constaram listados na Relação de Credores
do Art. 52, com crédito total de R$ 15.340,34 segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora
Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago
pelos credores de R$ 15.338,83, via transferência bancária e cartão de crédito. Realizamos o ajuste do crédito na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas Antonio Luiz Canella, Inede Fontana Canella, Joao Schambeck, Lenir
Schambeck, Paulo Roberto Barbosa, Roseli Terezinha Marcon Barbosa, com data de embarque para 18/09/2020,
que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e
repassado o valor líquido de (R$ 12.847,27) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 48.266,82)
via cartão de crédito, parcelado em 4 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda.
Trata-se de pacote de viagem em grupo de 9 passageiros, Srs. Carmen Lucia Denti, Carmen Suzana Pereira Dutra,
Edison Pizzato, Maria Luiza Hofmeister Pizzato, Joice Maria ValentiMaria de Lourdes Vilella, Ionice Prado de
Oliveira, Marilia Francisca de Marsillac e Maria Estela da Costa. Foi disponibilizada a composição dos valor
pagos pelos credores, em divergência de crédito, indicando individualmente cada saldo a receber da Recuperanda,
cujo montante correspondeu a R$ 120.047,78. Esta administradora Judicial procedeu com a análise das
informações apresentadas em divergência, bem como validou os valor pagos pelos clientes que deram entrada no
financeiro da Recuperanda, deduzidos de reembolsos, estornos de cartões e resgates de cheques. Adicionalmente
foram aplicados os valores de multas por cancelamentos, que constam do sistema da Recuperanda e atualizados os
créditos da data do embarque vencido (26/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020)
totalizando crédito de R$ 112.248,31.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Gioconda Picarelli Russo e
Iracema Stanis Lopes, com data de embarque prevista para 25/08/2020. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 126.713,88, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 145.381,54, via transferência bancária e cartão de crédito. A diferença
está no valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 18.668,59. Realizamos o ajuste do crédito na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, DORACY FERRER KALIX e IRANI DAS GRAÇAS FERRER
SILVA, com data de embarque para 05/09/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via
depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 11.766,04) para a Recuperanda em
27/01/20 e pagamento cartão de crédito 27/01/20 no valor de (R$ 24.732,68), adicionalmente, mais um
pagamento de (R$ 1.078,02) em 04/02/20. Houve ainda pagamento residual (R$ 24.374,70) com 7 cheques dos
quais 6 foram compensados, sendo habilitado valor de R$ 20.890,86. O sistema da Recuperanda registrou valor de
comissão descontado pela agência de turismo de R$ 10.680,00, do qual habilitamos. A relação de credores da
Recuperada não descontou o valor do cheque devolvido, motivo pelo qual gerou divergência para a nossa análise.
Foi validado um valor total de R$ 68.787,60. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.
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646

Irani Tavares Costa

351.094.168-34

Classe III

R$

8.125,92

-

N/A

Alteração

22.148,99

30.274,91

Classe III

647

Iranides Maria Moreira Leal

347.631.041-87

Classe III

R$

30.549,86

-

N/A

Alteração

4.908,22

35.458,08

Classe III

648

Irene Evelyn Gansl Simonsen

938.951.008-20

Classe III

R$

32.346,40

-

N/A

Alteração

4.377,60

36.724,00

Classe III

649

Irene Raimondi Hardt

468.599.939-87

Classe III

R$

6.118,32

-

N/A

Alteração

2.824,58

8.942,90

Classe III

650

Iris Helena Braga

538.581.406-78

Classe III

R$

18.799,74

-

N/A

Alteração

203,01

19.002,75

Classe III

651

Isabel Bouzas

652

Isabel Cristina Bettencourt França Rodrigues Branco

719.512.297-20

1234093901

Classe III

R$

14.465,85

-

N/A

Alteração

Classe III

R$

14.353,00

-

N/A

Alteração

-

390,21

14.856,06

Classe III

0,55

14.352,45

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, HENRIQUE SCZECINSKI, IRANI TAVARES COSTAS, MARI
LIDIA DIAS TAVARES COSTAS e STELIA WERLANG SCZECINSKI, com data de embarque para
13/06/2020, que não ocorreu. Em 23/09/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no
valor líquido de R$ 22.337,86 para a Recuperanda. Ainda, foi realizado o pagamento no dia 20/09/2019 no valor
de R$ 40.914,72 via cartão. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 40.914,72 que
também foi pago via cartão no dia 20/09/2019. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da
data do vencimento do embarque (13/03/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O
crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da
Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas BENEDITO TEIXEIRA DOS SANTOS e IRANIDES MARIA
MOREIRA LEAL, com data de embarque para 07/09/2020, posterior a data do pedido de RJ (04/06/2020). Foi
feito pagamento a vista em conta corrente da agência, que repassou o valor líquido de comissão à Recuperanda em
13/12/2019. O valor da comissão paga indicado no sistema da Recuperanda é de R$ 9.816,44
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Irene Evelyn
Gansl Simonsen e Oscar Simonsen Junior, com data de embarque prevista para 09/08/2020, após o pedido de RJ.
Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$
64.692,80, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada para a agência
de turismo, que realizou repasse para a Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 13.833,60. O valor de
comissão paga a agência constante do sistema da Recuperanda é de R$ 8.755,20, do qual habilitamos. O saldo
residual da compra do pacote de R$ 50.859,20 foi pago com cartão de crédito em 24/01/2020. Procedemos com o
ajuste do credito na RC do art 7
Trata-se de compra de pacote de viagem individual de Irene Raimondi Hardt, com data de embarque para
09/04/2020 que não ocorreu. A credora constou habilitada na Relação de Credores do Art. 52 com crédito de R$
6.118,32.
Procedemos com a análise sistêmica e documental e validamos o montante recebido pela Recuperanda de R$
24.566,56, porém houve estorno do valor integral pago com cartão de crédito de R$ 15.747,36, restando saldo em
aberto de R$ 8.821,32. Procedemos com o ajuste.
Trata-se de compra de pacote de viagem individual de Iris Helena Braga, com data de embarque para 04/04/2020
que não ocorreu. A credora constou habilitada na Relação de Credores do Art. 52 com crédito de R$ 18.799,74.
Procedemos com a análise sistêmica e documental e validamos que houve recebimento pela recuperanda do valor a
vista de R$ 7.997,10, além de pagamento do residual no valor de R$ 21.605,28 mediante entrega de 6 cheques pré
datados. Houve resgate dos 2 últimos cheques no valor de R$ 7.201,76, além de reembolso ao cliente no valor de 1
cheque de R$ 3.600,88, restando saldo a reembolsar de R$ 18.799,74. Adicionalmente, realizamos cálculo de
atualização da data do vencimento do embarque até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020), sendo
o saldo atualizado de R$ 19.002,75. Mantivemos o crédito principal e adicionamos a atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ISABEL BOUZAS e JORGE LOPEZ RODEIRO, com data de
embarque para 09/03/2020, que não ocorreu. Em 22/01/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via
depósito bancário no valor líquido de R$ 8.679,51 para a Recuperanda. Segundo constou no sistema da
Recuperanda, o valor de R$ 10.252,19 foi pago via cartão de crédito no dia 22/01/2020, por fim o valor residual
de R$ 10.000,00 foi pago via cartão de crédito no dia 23/01/2020. Adicionalmente, aplicamos cálculo de
atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (09/03/2020) até a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 6 passageiros, Srs. DUARTE JOSE FERRAZ BRANCO, FLAVIO
ANTONIO ALQUERES DE SOUZA, ISABEL CRISTINA BETTENCOURT FRANÇA RODRIGUES,
SANDRA MARIA CARDOSO DE SOUZA, ROBERTO CERULLI VEZOZZO e LETICIA FROES VEZOZZO,
com data de embarque para 07/08/2020, data posterior a Recuperação Judicial. Foram realizados três pagamentos
via depósito no valor de R$ 28.848,27, no dia 30/09/2019, no valor de R$ 17.159,00, no dia 02/10/2019, e por
fim no valor de R$ 11.318,11 no dia 04/10/2019. Não constou pagamento de comissão visto que a venda ocorreu
por setor interno da Recuperanda (Loja). Houve ainda pagamento residual no valor total de R$ 45.272,44,
mediante a entrega de 4 cheques pré datados, sendo que todos foram compensados. Além dos pagamentos
mencionados, foram realizados 4 pagamentos com cartão de crédito, nos valores de R$ 10.000,00, 1 pagamento
con caartão de crédito no valor de R$ 28.848,27 e 1 pagamento com cartão de crédito no valor de R$ 15.919,80,
todavia, todos os pagamentos realizados com cartão foram integralmente estornados e comprovados pela
Recuperanda. Diante do exposto, o valor apurado por esta Administradora Judicial apresentou pequena
divergência com o valor constante da Relação de Credore do Art. 52, sendo que habilitamos o valor de R$
86.114,71, na Classe III - Quirografário, segregado igualmente para os 6 passageiros.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

653

654

NOME

Isabel Cristina Longhi Camargo

Isabel Takei

CPF

498.007.959-87

573.677.108-00

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

38.006,47

15.917,41

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

12.385,41

N/A

Não

Análise Administradora Judicial
Movimento

Exclusão

Valor Movimento

-

Alteração

38.006,47

2.658,23

-

18.575,64

Classe III

Classe III

R$

2.835,84

-

N/A

Alteração

533.227.498-00

Classe III

R$

100,00

-

N/A

Exclusão

Isadora Reissmann

229.944.348-73

Classe III

R$

9.167,77

-

N/A

Alteração

1.018,06

10.185,83

Classe III

Isauro Henrique Neto

198.746.348-04

Classe III

R$

1.244,28

-

N/A

Alteração

8,88

1.253,16

Classe III

Isabela Czarneski Correia Loureiro

656

Isabela Nicoleti Dutra

657

658

659

Isis Gama da Silva e Vargas

660

Ismênia de Souza Guimarães

2525292197

033.038.377-91

2021145700

-

100,00

3.815,26

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

655

979,42

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

Classe III

Classe III

Classe III

R$

5.801,98

-

N/A

Alteração

3.581,31

9.383,29

Classe III

Classe III

R$

35.823,42

-

N/A

Alteração

4.527,61

40.351,03

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ISABEL CRISTINA LONGHI CAMARGO e VERA RIBEIRO
PIFAIA, com data de embarque para 24/03/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou
em único depoisto para recuperanda R$ 31.554,34 em 06/08/19. O sistema da Recuperanda registrou valor de
comissão descontado pela agência de turismo de R$ 19.827,60. Adicionalmente, foi realizado pagamento do
residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 24.010,00 em 05/08/19, R$ 24.780,00 em 06/08/2019, com cartão
de crédito e 02/10/19 em R$ 1.302,00 em déposito. Em 14/02/20 foi enviado uma carta de crédito para viagem
futura,cujo valor foi US$ 20.940,00. Tendo em vista a nota de crédito com valor de confissão de dívida emitida
pela Recuperanda, acatamos a divergência e alteramos o crédito para moeda estrangeira, no valor de USD
20.940,00, segregado entre os credores pelo valor de USD 10.470,00.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, Yukiko Haneda e Isabel Takei, com data de embarque para 15/05/2020,
não embarcados. Foram feitos três depositos no dia 27/01/20 valor de ( R$ 2.147,70) e 07/02/20 (R$ 20.918,45)
e ( R$ 6.289,76). Em 07/01/20 o titular do cartão Isabel Takei pagou o restante em cartão de crédito no valor de
(R$ 15.283,69) e 22/04/20 estornou o valor do cartão em (R$ 7.641,87). A operadora pagou uma comissão para
agência e descontou do credor em sua relação ( R$ 5.161,49), na qual habilitamos. A relação de credores da
Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da conversão da
moeda. Valor total de crédito ( R$ 37.151,27) com atualização monetária R$ 153.54 .Constam 2 passageiros,
motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. A agência apresentou divergência pedindo que os
passageiros sejam habilitados pelos valores pagos, não acatamos , pois o critério adotado foi que valores finais
serão segregados entre os passageiros limitado à venda do produto e não pela proporção dos pagantes.
Trata-se de pacote contratado para 11 pessoas são elas Adriana Belford, Daniela Trajano, Felipe Barbosa, Reis
Isabela, Czarneski, Maria Izabel, Mey Barbosa, Pedro Henrique, Rodrigo de Castro, Rosenir Taranteli, Samuel
Pereira e Thaciana Eurides, com data de embarque para 24/03/2020, não embarcados. Foi feito pagamento via
depósito bancário da entrada (R$ 32.855,55) e saldo residual (R$ 40.000) parcelado em 4 vezes, identificamos
que o pagamento via cartão de credito foi estornado. Identificamos multa por cancelamento no valor de (R$
1.657,31). A relação de credores da Recuperanda não apresentou diverências.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas ISABELA NICOLETI DUTRA, JOSE HERMINIO NICOLETI,
LUCAS VELLOSO DUTRA e MARIA INEZ NICOLETI DUTRA, com data de embarque para 21/08/2020, não
embarcados. Trata-se de comissão da Queensbery atuando como agência. Em função dos fatos , excluímos o
crédito de nossa base.
Trata-se de pacote contratado para 04 pessoas ANDREA FRANÇOLIN ISADORA REISSMANN SERGIO
VILLAS BOAS PEREIRA, com data de embarque para 02/11/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do
valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 8.147,97)
para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 28.517,88) via cartão de crédito, parcelado em 4 vezes.
O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi
acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido
de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana Maria Henrique e Isauro Henrique Neto , com data de embarque
para 02/06/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para
a Recuperanda (R$ 2.486,40). O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ISIS GAMA DA SILVA E VARGAS e JOSE AUGUSTO
VARGAS, com data de embarque para 08/05/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que
repassou em único depoisto para recuperanda no valor de R$ 11.603,97 em 02/12/2019, por meio de tranferência
sistêmica. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
7.041,84, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor
de R$ 41.086,15, com cartão de crédito, todavia o cartão foi estornado em seu valor integral. Crédito validado no
montante de (R$ 18.645,81) com atualização monetária ( R$ 120,78).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o
crédito foi dividido igualmente entre eles. A All World Viagens e Turismo Eirelli apresentou divergência,
requerendo que seja listada como credora, não acatamos, pois a Agência não apresentou documento de cessão de
crédito.
Trata-se de pacote contratado para uma pessoa, ISMÊNIA DE SOUZA GUIMARÃES, com data de embarque
para 09/08/2020, data posterior a Recuperação Judicial. Em 17/12/2019, foi feito pagamento do valor da entrada,
via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$ 37.792,72 para a
Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 4.527,61. Ainda, ocorreu um
reembolso no dia 24/12/2019 para o credor pelo fato do pagamento ter sido maior que o pacote. Adicionalmente,
não aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (09/08/2020), pois a data é
posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência
em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2083

Divergências e Habilitações
Adm.
#

661

NOME

Itamar Cesarini

CPF

054.556.776-91

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

3.008,63

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

1.669,31

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

4.677,94

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

662

Itamar Deiró R. de Carvalho

110.706.175-04

Classe III

R$

9.705,60

-

N/A

Alteração

4.934,27

14.639,87

Classe III

663

Itamar Filipe Ogeda

321.656.358-88

Classe III

R$

2.471,16

-

N/A

Alteração

0,27

2.471,43

Classe III

664

Itsuko Katayama

159.309.618-67

Classe III

R$

35.898,27

-

N/A

Exclusão

665

Ivan Montans Salviano de Paula

Classe III

R$

32.867,34

-

N/A

Alteração

666

Ivaneide Duarte Borges

667

Ivanice Leitão da Gama Rodrigues

668

Ivany Maria Cordeiro

669

Ivete Rocha Bissolotti

8822887689

175.952.582-00

203.876.877-34

8298726804

674.689.698-68

Classe III

R$

25.487,58

-

N/A

Alteração

-

35.898,27

4.914,09

3.238,56

-

37.781,43

28.726,14

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

R$

7.623,88

-

N/A

Alteração

1.036,22

8.660,10

Classe III

Classe III

R$

74.221,32

-

N/A

Alteração

10.180,62

84.401,94

Classe III

Classe III

R$

2.471,17

4.001,92

Não

Alteração

0,27

2.471,44

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas Amelio Ferreira Maia, Maria Emilia Oliveira Maia, Itamar
Cessarini, Maria Eliane Oliveira Cesarini, Nadja Ribeiro Laender e Renato Cruz Laender a com data de embarque
para 05/04/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 18.786,27) para a Recuperanda, restante saldo residual de (R$
52.406,12) parcelado em 4 vezes no cartão de credito, houve ainda estorno total do Cartão de Credito. O crédito
foi dividido entre os 06 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Itamar Deiró R. de Carvalho e Jose
Henrique Dantas de Carvalho, com data de embarque prevista para 08/04/2020. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 19.411,21, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 29.279,74, via transferência bancária e cartão de crédito. A diferença
está no valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 9.466,16. Realizamos o ajuste do crédito na Relação
de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas CARINA ROCHA BISSOLOTTI, IVETE ROCHA BISSOLOTTI,
ITAMAR FILIPE OGEDA e GASPAR BISSOLOTTI NETO, com data de embarque para 22/08/2020, posterior a
data do pedido de RJ. Cabe destacar que o crédito está distribuido em 2 vendas (Files 2443922.1 e 2443922.2).
Ocorreram pagamentos em 3 depósitos/transferências bancárias, nos valores de R$ 4.413,36, em 03/12/2019, R$
603,36, em 27/12/2019, e R$ 4.869,00, em 06/03/2020, validados por esta Administradora Judicial. Houve ainda,
pagmento de R$ 8.724,89, realizado diretamente à Cia Aérea, porém sem registro de recebimento de comissão
pela Recuperanda. Ajustamos o valor.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ITSUKO KATAYAMA e KEIZO KATAYAMA, com data de
embarque para 24/03/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou R$ 6.739,32 em
31/07/2019. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
9.525,03. Adicionalmente, saldo residual pago em 7 cheques pré datados totalizando (R$ 65.057,23). Destes
cheques, todos foram compensados. Em 03/03/20 foi enviado uma carta de crédito para viagem futura,cujo valor
foi US$ 20.640,00. Tendo em vista a nota de crédito com valor de confissão de dívida emitida pela Recuperanda,
acatamos a divergência e alteramos o crédito para moeda estrangeira, no valor de USD 20.640,00, segregado entre
os credores pelo valor de USD 10.320,00.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, IVAN MONTANS SALVIANO DE PAULO e SEBASTIÃO DE
CARVALHO MONTANS, com data de embarque para 22/03/2020, data posterior a Recuperação Judicial. Em
18/11/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o
valor líquido da comissão de R$ 3.559,26 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no
sistema, é de R$ 8.174,69. Ainda, foi realizado o pagamento no dia 18/12/2019 no valor de R$ 14.484,33 via
cartão. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 47.690,58 que foi pago via cartão no
dia 18/12/2019. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque
(22/03/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou
divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas com data de embarque para 14/05/2020, não embarcados. Foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a Recuperanda (R$ 50.975,16) . O crédito foi
dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência. No
dia 20/12/2019 foi depositado na conta da recuperanda R$ 10.703,16 o valor referente ao File 2334045 venda 12
consta também o valor de R$ 8.887,99 venda 11 referente a passageira Sonia Maria da Silva Lopes.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, IVANICE LEITÃO DA GAMA RODRIGUES e JOSE MAURO
DO ESPIRITO SANTO, com data de embarque para 21/07/2021, data posterior ao pedido de Recuperação
Judicial. Em 11/02/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$
7.824,00 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 2.072,44.
Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 7.423,75 que foi pago via cartão de crédito no
dia 14/02/2019. Adicionalmente, não aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do
embarque (21/07/2021), pois a data é posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito
validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda,
relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Arlete Cordeiro e Ivani Maria Cordeiro com data de embarque para
25/08/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária para a
Recuperanda no valor de (R$ 140.418,17). Houve ainda pagamento residual no valor de (R$ 8.022,98).
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas CARINA ROCHA BISSOLOTTI, IVETE ROCHA BISSOLOTTI,
ITAMAR FILIPE OGEDA e GASPAR BISSOLOTTI NETO, com data de embarque para 22/08/2020, posterior a
data do pedido de RJ. Cabe destacar que o crédito está distribuido em 2 vendas (Files 2443922.1 e 2443922.2).
Ocorreram pagamentos em 3 depósitos/transferências bancárias, nos valores de R$ 4.413,36, em 03/12/2019, R$
603,36, em 27/12/2019, e R$ 4.869,00, em 06/03/2020, validados por esta Administradora Judicial. Houve ainda,
pagmento de R$ 8.724,89, realizado diretamente à Cia Aérea, porém sem registro de recebimento de comissão
pela Recuperanda. Ajustamos o valor.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2084

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

670

Ivone Pereira Sanches

671

Ivone Petry Spelmeier

672

673

Izaac Szulc

Izabel Cristina Silva Segatto

CPF

184.556.868-04

9592938091

202.950.307-04

672.085.176-49

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

R$

25.008,74

-

N/A

Alteração

5.157,20

30.165,94

Classe III

Classe III

R$

6.638,84

-

N/A

Alteração

4.461,89

11.100,73

Classe III

Classe III

Classe III

R$

R$

53.050,86

31.464,85

-

-

N/A

N/A

Alteração

Alteração

6.365,78

6.918,77

59.416,64

38.383,62

Classe III

Classe III

674

Izabel Menegol

213.136.440-72

Classe III

R$

27.301,07

-

N/A

Alteração

5.099,89

32.400,96

Classe III

675

Izaura Hirata

578.545.218-91

Classe III

R$

30.035,39

-

N/A

Alteração

411,81

30.447,20

Classe III

676

Izina Helena Travaglia

677

Jacqueline Fonseca

115.794.986-04

164915729

Classe III

R$

22.202,89

-

N/A

Alteração

3.065,14

25.268,03

Classe III

Classe III

R$

24.715,83

-

N/A

Alteração

3.934,59

28.650,42

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, IVONE PEREIRA SANCHES e MARIA FRIOZI PEREIRA, com
data de embarque para 14/05/2020, que não ocorreu. Em 18/12/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via
depósito bancário no valor. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do
embarque (14/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ
apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de
atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas CARLOS SPELMEIER e IVONE PETRY SPELMEIER, com data
de embarque para 10/05/2020, cujo embarque não ocorreu. Em 22/01/2020, foi feito pagamento do valor da
entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 13.275,72) para a
Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 8.848,56. O valor residual de R$
51.627,80 foi pago com cartão de crédito em 5 parcelas, no dia 22/01/2020, todavia, em 27/04/2020, constou
registro do estorno integral do valor pago com cartão de crédito. Adicionalmente realizamos cálculo de atualização
do crédito da data do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacotes contratado para 2 pessoas (Files 2246478.5 e 2341359.7), Srs Beatriz Ghidalevich Dovidio
Szulc e Izaac Szulc, com datas de embarque para 09/10/2019 (File 2246478.5), que não ocorreu, e 09/09/2020
(File 2341359.7), após o pedido de RJ (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação
de Credores do Art. 52 com valor total de R$ 106.101,71. No File 2246475.5 foi realizado pagamento a vista para
a agência de turismo que repassou para a Recuperanda o valor líquido de comissão de R$ 18.481,59, em
17/07/2019. O valor da comissão registrado no sistema da Recuperanda correspondeu a R$ 10.110,04, do qual
habilitamos. O saldo residual de R$ 62.667,28 foi pago com cartão de crédito, em 18/07/2019. Constou ainda,
reembolso de R$ 854,98, realizado em 12/09/2019. Assim, o valor total atualizado para este file correspondeu a
R$ 90.403,93.
No file 2341359.7 houve pagamento a vista para a agência de turismo que realizou repasse para a Recuperanda do
valor líquido de comissão de R$ 5.058,84, em 19/02/2020. O valor da comissão constante do sistema da
Recuperanda corresponde a R$ 3.476,50, do qual habilitamos. O saldo residual foi pago com cartão de crédito no
valor de R$ 19.894,00. Assim, o valor total atualizado apurado para o file correspondeu a R$ 28.429,34.
O crédito total apurado, atualizado, foi de R$ 118.833,27. Procedemos com o ajuste.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, AUGUSTO CESAR SEGATTO e IZABEL CRISTINA SILVA
SEGATTO, com data de embarque para 20/03/2020. Foi feito pagamento do valor da entrada, líquida de comissão
via transferência eletrônica (R$ 14.234,80) e saldo residual pago em 6 cheques pré datados totalizando R$
81.114,48. Destes cheques foram compensados os 4 primeiros, que somam R$ 54.076,32. Em fevereiro/20, houve
negociação com o cliente para a troca do pacote adquirido, Grande Viagem ao Oriente, para o pacote O Melhor da
Suíça, Itália e Áustria (Alpes), de valor inferior, gerando um acerto que consistiu no resgate dos 2 últimos cheques
(total de R$ 27.038,16) e reembolso ao cliente, via TED, no valor de R$ 5.380,56, passando a data prevista para
embarque para 10/05/2020, que também não ocorreu. Habilitamos o valor da comissão proporcional, de R$
12.165,48, bem como atualizamos o crédito até a data do pedido de Recuperação Judicial.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Izabel Monegol e Jose monegol,
com data de embarque prevista para 06/05/2020. Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art.
52, com crédito total de R$ 54.602,13, segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial
analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos
credores de R$ 64.801,90, via transferência bancária e cartão de crédito. A diferença está no valor da comissão
paga para a agência no valor de R$ 9.739,08. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º §
2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, IZAURA HIRATA e MARCIA AOKIA, com data de embarque
para 09/04/2020, que não ocorreu. Em 31/10/2019, foi feito pagamento de dois depósitos bancários nos valores de
R$ 15.016,65 e R$ 15.016,55 para a Recuperanda . Ainda, também no dia 31/10/2019, foi pago em 2 cartões de
crédito nos valores de R$ 15.016,65 e R$ 15.016,65. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do
crédito, da data do vencimento do embarque (09/04/2020) até a data do pedido de recuperação judicial
(04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, IZINA HELENA TRAVAGLIA e PAULA SANTOS
VALLADARES, com data de embarque para 09/05/2020, data posterior ao pedido de Recuperação Judicial. Em
08/01/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 10.408,14 para
a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 5.827,20. Ainda, foi efetuado
dois pagamentos via cartão de crédito nos valores de R$ 16.996,03 cada no dia 09/01/2020, totalizando valor de
R$ 33.992,06. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque
(09/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou
divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Jacqueline Fonseca e Leonardo Fonseca com data de embarque para
04/04/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária para a
Recuperanda no valor de (R$ 49.341,66). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de
vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2085

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

678

Jairo Carlos Borges

679

Jairo Oliva

680

Jamis Antonio Piazza

CPF

035.527.552-00

2262040818

298.562.999-34

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Classe III

R$

25.487,58

-

N/A

Alteração

Classe III

R$

5.005,50

-

N/A

Sem movimento

Classe III

R$

4.596,00

-

N/A

Alteração

Valor Movimento

3.238,56

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

28.726,14

Classe III

-

5.005,50

Classe III

587,03

5.183,03

Classe III

681

Janaina Goncalves

271.578.828-25

Classe III

R$

15.145,34

-

N/A

Alteração

2.816,30

17.961,64

Classe III

682

Jarbas Jose Gambogi de Souza

761.557.818-34

Classe III

R$

26.411,74

-

N/A

Alteração

3.433,07

29.844,81

Classe III

683

Jeane Maria Auxiliadora Coutinho

162.101.076-72

Classe III

R$

11.341,78

-

N/A

Alteração

1.547,62

12.889,40

Classe III

684

Jedder Mendes Bastos

723.679.621-20

Classe III

R$

15.900,67

-

N/A

Alteração

1.922,40

17.823,07

Classe III

685

Joacy Bastos Monteiro

Classe III

R$

23.747,42

-

N/A

Sem movimento

23.747,42

Classe III

686

Joao Antonio Carvalho do Canto

687

Joao Barberino Santos

688

João Bosco Paes

689

Joao Brun

3567397753

Classe III

R$

31.359,31

-

4763505220

Classe III

R$

34.318,00

4029380891

Classe III

R$

25.977,60

Classe III

R$

19.539,06

221.001.720-34

05.559.590-15

-

N/A

Alteração

5.046,48

-

N/A

Sem movimento

-

34.318,00

Classe III

-

N/A

Sem movimento

-

25.977,60

Classe III

-

N/A

Alteração

22.319,33

Classe III

2.780,27

36.405,79

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas com data de embarque para 14/05/2020, não embarcados. Foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a Recuperanda (R$ 50.975,16) . O crédito foi
dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência. No
dia 20/12/2019 foi depositado na conta da recuperanda R$ 10.703,16 o valor referente ao File 2334045 venda 12
consta também o valor de R$ 8.887,99 venda 11 referente a passageira Sonia Maria da Silva Lopes.
Trata-se de pacote contratado para Jairo Oliveira com data de embarque para 09/04/2020, que não ocorreu. Foi
feito pagamento via cartão de credito de (R$ 42.348,66) valor foi estornado pela operadora. Constou tambem
pagamento de comisão via NF 9043 no valor de (R$ 5.005,50). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização
do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial
(04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, JAMIS ANTONIO PIAZZA e VERA NILSE CADORE PIAZZA,
com data de embarque para 31/10/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único
depoisto para recuperanda no valor de R$ 2.347,26 em 06/01/20. O sistema da Recuperanda registrou valor de
comissão descontado pela agência de turismo de R$ 1.173,20, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado
pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 6.845,60, com cartão de crédito. Crédito validado no
montante de (R$ 10.366,06) .Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Amir Delefino Ferreira Leite e Janaina Golçalves com data de
embarque para 09/04/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 30.291,00) para a Recuperanda. O crédito foi dividido
entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência. Todavia, foi
acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido
de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Jarbas Jose Gambogi de Souza e Maria do Sameiro da Cunha
Camelo de Souza, com data de embarque para 07/04/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da
entrada, via transferência bancária para a Recuperanda no valor de (R$ 17.506,28). Houve ainda pagamento
residual via cartão de credito parcelado em 6 vezes no valor de (35.317,20).
Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data
do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).).
Trata-se de pacote contratado para Jeane Maria Auxiliadora Coutinho, com data de embarque para 10/12/2020,
que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária para a Recuperanda no valor
de (R$ 2.320,09). Houve ainda pagamento residual via cartão de credito parcelado em 04 vezes no valor de (R$
9.022,58).
Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data
do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para Sigisfredo Breneli e Jedder Bastos , com data de embarque para 17/09/2020,
que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária para a Recuperanda no valor
de (R$ 9.383,69). Houve ainda pagamento residual via cartão de credito parcelado em 04 vezes no valor de (R$
22.419,93). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do
embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para Joacy Bastos Monteiro e Margarida Maria Souto Maior Monteiro, com data de
embarque para 17/09/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária
para a Recuperanda no valor de (R$10.374,80). Houve ainda pagamento residual via cartão de credito parcelado
em 04 vezes no valor de (R$ 37120,04). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de
vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Diana Isabel
Schossler Do Canto e Joao Antonio Carvalho Do Canto, com data de embarque prevista para 09/08/2020, após o
pedido de RJ. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 62.718,63, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor a vista para a
agência de turismo, que realizou o respasse do valor líquido de comissão de R$ 62.718,63, para a Recuperanda,
em 12/02/2019. O valor da comissão constante do sistema da Recuperanda correspondeu ao valor de R$
10.092,96, do qual habilitamos.
Validamos o crédito que foi mantido na RC do art. 7º § 2º
Trata-se de pacote contratado para João Bosco Paes com data de embarque para 02/05/2020, que não ocorreu.
Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária para a Recuperanda no valor de (R$
23.964,48).
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Neiva Teresinha Perdomini Della Costa e Joao
Brun, com data de embarque para 12/05/2020, que não ocorreu. Em 04/02/2020, foi feito pagamento total a vista
do valor líquido de comissão R$ 39.080,12 para a Recuperanda. O sistema da Recuperanda registrou valor de
comissão descontado pela agência de turismo de R$ 5.329,93 do qual habilitamos, resultando no saldo total a
reembolsar de R$ 39.080,12. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento
do embarque (12/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Procedemos com o ajuste
do saldo na RC.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2086

Divergências e Habilitações
Adm.
#

690

NOME

Joao Carlos Cavalcante

CPF

228.963.768-87

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

6.268,28

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

3.119,73

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

9.388,01

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

691

Joao Carlos Corsini

020.926.908-17

Classe III

R$

2.156,50

-

N/A

Alteração

1.558,84

3.715,34

Classe III

692

Joao Dias da Silva

190.067.131-04

Classe III

R$

24.743,21

-

N/A

Alteração

3.163,93

27.907,14

Classe III

693

Joao Domingos Morceli

202.123.568-87

Classe III

R$

24.148,81

-

N/A

Alteração

127,08

24.275,89

Classe III

694

João Ferreira Alves Junior

029.766.978-84

Classe III

R$

27.349,95

695

Joao Jose C Filippo

494.132.018-20

Classe III

R$

21.424,26

696

João Luiz Almeida Fonseca

199.693.170-91

Classe III

R$

41.436,62

697

Joao Martins

714.221.888-68

Classe III

R$

22.744,50

21.076,80

Sim

Alteração

26,08

27.376,04

Classe III

-

N/A

Alteração

2.929,93

24.354,19

Classe III

-

N/A

Alteração

0,18

41.436,45

Classe III

-

N/A

Alteração

-

46.147,77

68.892,27

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Joao Carlos Cavalcante e
Maria Cristina Figueiredo Cavalcante, com data de embarque prevista para 12/05/2020. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 12.536,56, segregado igualmente entre os
passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 12.535,56, via transferência bancária, bem como
pagamento com cartão de crédito de R$ 35.806,38, que foi estornado integralmente. Houve ainda pagamento de
comissão para agência de turismo no valor de R$ 6.138,20, totalizando crédito a reembolsar de R$ 18.673,76.
Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ
(04/06/2020). O crédito total atualizado correspondeu a R$ 18.776,01. Realizamos o ajuste
Trata-se de pacote marítimo contratado para 2 pessoas MAURA CORSINI e JOAO CARLOS CORSINI, com
data de embarque para 28/06/2020, posterior a data do pedido de RJ, sendo que o embarque não ocorreu. Em
09/09/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o
valor líquido de (R$ 3.563,16) para a Recuperanda. Em 06/12/2019, houve um novo pagamento via depósito, para
upgrade do pacote, cujo valor líquido paa a Recuperanda foi de R$ 749,52. O valor total de comissão paga à
agência, indicado no sistema, é de R$ 3.118,00, do qual habilitamos. Segundo constou no sistema da Recuperanda,
o valor residual de R$ 26.339,20 foi pago diretamente à Cia Marítima, sem transitar pelo financeiro da
Recuperanda, sendo que a recuperanda não recebeu comissão. Procedemos com o ajuste.
Trata-se de pacote contratado para 7 pessoas Adiramelia da Silva, Aracy Rodrigues, Francisco Canedo, Herlon
Pedro, Herlon Pedro, João Dias e Walquiria com data de embarque para 15/04/2020, não embarcados. Foi feito
pagamento via depósito bancário da entrada (R$ 148.460,51). A relação de credores da Recuperanda não
apresentou diverências.
Trata-se de pacote contratado por João Domingos com data de embarque para 14/05/2020 não embarcados. Foi
feito pagamento do valor da entrada, via Cartão de Credito, direto para a agência e repassado o valor líquido de
(R$ 84.000,00) para a Recuperanda, identificamos ainda transferência de parte do valor para os passageiros
Marcia Felix Ribeiro e Maria Aparecida Jackson (FILE 2342870 venda 10) no montante de (R$ 55.646,85)
relação da recuperanda apresentou divergência no montante de (R$ 4.202,24) solicitamos ajuste dos valores.
Trata-se de compra de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Liliana Maria Antunes Correa F. Alves
e João Ferreira Alves Junior, com data de embarque para 08/05/2020. Os credores constaram listados na Relação
de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 54.699,91. Foi apresentada divergência de crédito com
documentação suporte contestando acerca da cotação do dólar a época da aquisição do pacote. Esta administradora
judicial analisou a divergência de crédito, bem como informações constantes do sistema e documentos fornecidos
pela Recuperanda e validou recebimento pela Recuperanda do valor de R$ 53.054,72 relativo a parte terrestre
(Files 2459541.1 e 2459541.3) Foi feito pagamento da entrada diretamente para a Recuperanda, no valor de R$
30.000,00, em 23/01/2020. Não houve pagamento de comissão a agência visto que a venda foi realizada por setor
interno da Recuperanda. Acerca da parte aérea (file 2459541.2), não constou habilitado o crédito, visto que o
reembolso será realizado pela própria companhia aérea, conforme MP 295. Diante do exposto, habilitamos o
crédito de R$ 54.752,08, em favor de Liliana Maria Antunes Correa F. Alves e João Ferreira Alves Junior,
segregado entre os passageiros, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Alcione Ferreira A Filippo e João José C Filippo com data de
embarque para 09/04/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 27.242,00) para a Recuperanda, restanto saldo residual de
(R$ 15.606,59) parcelado em 4 vezes no acrtão de credito. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação
de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergênca.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. João Luiz Almeida Fonseca e
Maria de Fatima Brum Fonseca, com data de embarque prevista para 09/06/2020. Os credores constaram listados
na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 82.873,25, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 82.872,90, via transferência bancária e cartão de crédito. Não houve
pagamento de comissão visto que a venda se deu por setor interno da Recuperanda (Loja). Realizamos o ajuste do
crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas JOAO MARTINS e LINDAIR MARIA PIRES MARTINS, com data
de embarque para 05/09/2020. Foi feito pagamento da entrada diretamente para a agência, que repassou via
depósito o valor líquido de comissão de R$ 11.541,82 em 19/08/2019 e R$ 13.587,00 em 20/12/19. O sistema da
Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 12.776,72, do qual
habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 31.902,00
cartão crédito e pago em 7 cheques pré-datados. Sendo todos compensados no total R$ 67.977,00. Crédito
validado no montante de (R$ 137.784,54), cujo valor será segregado entre os passageiros.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2087

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

698

Joao Pereira Filho

506.802.938-68

Classe III

R$

31.763,01

-

N/A

Alteração

699

Joao Schambeck

131.840.160-72

Classe III

R$

7.589,92

-

N/A

700

Joaquim Pereira Campos

268.518.818-53

Classe III

R$

19.374,29

-

N/A

701

Jocene Reis Gabriel

819.171.121-49

Classe III

R$

2.268,05

-

N/A

Valor Movimento

Classe na RC
Art. 7º § 2º

1,01

31.762,01

Classe III

Alteração

1.174,99

8.764,91

Classe III

Alteração

2.703,85

22.078,14

Classe III

Alteração

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

47,44

2.315,49

Classe III

702

Joice Maria Valenti

251.819.630-72

Classe III

R$

8.964,56

12.890,06

Parcial

Alteração

144,08

9.108,64

Classe III

703

Jonas Antunes Martins Filho

242.738.488-72

Classe III

R$

4.848,75

7.571,56

Sim

Alteração

4.368,75

9.217,50

Classe III

704

Jorge Abras Filho

001.833.006-10

Classe III

R$

3.009,57

N/A

Alteração

1.541,82

4.551,39

Classe III

-

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Joao Pereira Filho e Sabrina
Monteiro Pereira, com data de embarque prevista para 09/06/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 63.526,01, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago a vista pelos credores de R$ 63.524,00, via transferência bancária. Não houve pagamento de
comissão visto que a venda se deu por setor interno da Recuperanda (Loja). Realizamos o ajuste do crédito na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas Antonio Luiz Canella, Inede Fontana Canella, Joao Schambeck, Lenir
Schambeck, Paulo Roberto Barbosa, Roseli Terezinha Marcon Barbosa, com data de embarque para 18/09/2020,
que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e
repassado o valor líquido de (R$ 12.847,27) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 48.266,82)
via cartão de crédito, parcelado em 4 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Joaquim Pereira Campos e
Marilda Monteiro do Amaral Campos, com data de embarque prevista para 15/05/2020. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 35.748,59, segregado igualmente entre os
passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago a vista pelos credores de R$ 38.748,59, via transferência bancária,
além do pagamento de comissão à agência de turismo no valor de R$ 5.225,20, resultado no saldo de R$
43.973,79. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque até a
data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo valor atualizado do crédito correspondeu a R$ 44.156,28. Realizamos o
ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas Adriana Reis Gabriel, Jocene Reis Gabriel e Maria de Fedrigo, com
data de embarque para 24/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 5.680,00) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento residual (R$ 54.187,20) via cartão de crédito, parcelado em 7 vezes, foi realizado estorno do cartão de
credito em 29/04/2020. Houve ainda duas notas Fiscais de Comisão NF 31319 e 31318 que soman o valor de ( R$
1.222,00). O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda.
Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data
do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote de viagem em grupo de 9 passageiros, Srs. Carmen Lucia Denti, Carmen Suzana Pereira Dutra,
Edison Pizzato, Maria Luiza Hofmeister Pizzato, Joice Maria ValentiMaria de Lourdes Vilella, Ionice Prado de
Oliveira, Marilia Francisca de Marsillac e Maria Estela da Costa. Foi disponibilizada a composição dos valor
pagos pelos credores, em divergência de crédito, indicando individualmente cada saldo a receber da Recuperanda,
cujo montante correspondeu a R$ 120.047,78. Esta administradora Judicial procedeu com a análise das
informações apresentadas em divergência, bem como validou os valor pagos pelos clientes que deram entrada no
financeiro da Recuperanda, deduzidos de reembolsos, estornos de cartões e resgates de cheques. Adicionalmente
foram aplicados os valores de multas por cancelamentos, que constam do sistema da Recuperanda e atualizados os
créditos da data do embarque vencido (26/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020)
totalizando crédito de R$ 112.248,31.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Jonas Antunes Martins Filho e Maria Lucia Oliveira Martins com
data de embarque para 09/04/2020 não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito
bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 19.743,73) para a Recuperanda, restante saldo
residual de (R$ 31.649,20) parcelado em 5 vezes no cartão de crédito, verificamos que houve estorno do cartão de
credito em sua totalida no valor de (R$ 31.649,20). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de
Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização
do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial
(04/06/2020).
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Jorge Abras
Filho e Marcia Terezinha Fayad Abras, com data de embarque prevista para 05/04/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 6.019,15,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada para a agência de turismo,
que realizou repasse para a Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 12.524,18. Deste valor, R$ 6.261,15,
é referente a entrada do pacote do file 2331962.15, adquirido por Ila de Castro Lacerda e Luiz de Lacerda Junior,
mas que a transferência da agência para a Queenberry ocorreu de forma unificada, tendo sido realizado o ajuste
(transferência) para a correção dos valores de cada pacote em 14/01/2020, no sitema da Recuperanda. O valor de
comissão paga a agência constante do sistema da Recuperanda é de R$ 2.950,01, somente para este file
(2331962.17), do qual habilitamos. Em 23/01/2020, houve reembolso feito no valor de R$ 245,75, referente a
desconto do pacote. O saldo residual de R$ 17.202,92 foi pago com cartão de crédito em 13/01/2020, todavia, em
03/04/2020, houve estorno integral do valor. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data do
embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Validamos e habilitamos o crédito atualizado de R$
9.102,78.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
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fls. 2088

Divergências e Habilitações
Adm.
#

705

NOME

Jorge Carrara Castillo

CPF

921.697.248-34

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

3.929,48

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Valor Movimento

58,08

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

3.987,56

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

706

Jorge Costa Filho

174.856.652-00

Classe III

R$

25.485,92

-

N/A

Alteração

3.400,38

28.886,30

Classe III

707

Jorge Lopez Rodeiro

606.412.827-53

Classe III

R$

14.465,85

-

N/A

Alteração

390,21

14.856,06

Classe III

708

Jorge Meirelles

031.323.907-04

Classe III

R$

29.043,84

-

N/A

Alteração

3.708,81

32.752,65

Classe III

709

Jorge Mercuri

051.202.175-91

Classe III

R$

17.079,50

-

N/A

Alteração

1.474,01

18.553,51

Classe III

710

Jorge Tadeu Lopes

884.070.558-91

Classe III

R$

22.339,01

-

N/A

Alteração

2.762,85

25.101,86

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Jorge Carrara Castillo e
Silavia Bergman, com data de embarque prevista para 07/04/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 7.858,95, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago a vista pelos credores de R$ 7.861,54, via transferência bancária, além do pagamento com
cartão de crédito de R$ 18.343,61, que foi integralmente estornado. Não houve pagamento de comissão visto que a
venda se deu por setor interno da Recuperanda (Loja). Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do
crédito da data do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo valor atualizado do
crédito correspondeu a R$ 7.975,11. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas, JORGE COSTA FILHO, MARCIA RITA ROSSINI LIMA COSTA
e MARIA CLARA ROSSINI LIMA COSTA, com data de embarque para 05/07/2020, sendo data posterior a
Recuperação Judicial. Em 17/02/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito, direto para a agência
e repassado o valor líquido da comissão de R$ 15.599,44 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à
agência, indicado no sistema, é de R$ 10.201,14. Ainda, foi realizado o pagamento via cartão no valor de R$
23.676,13 no dia 17/02/2020. Segundo constou no sistema da Recuperanda, foi pago via depósito bancário o valor
de R$ 213,84 no dia 21/02/2020, por fim, o valor residual de R$ 36.968,35 foi pago via cartão no dia 17/02/2020.
Adicionalmente, não foi aplicado cálculo de atualização do crédito,pois a data do vencimento do embarque
(05/07/2020) é posterior a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ
não apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo
de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ISABEL BOUZAS e JORGE LOPEZ RODEIRO, com data de
embarque para 09/03/2020, que não ocorreu. Em 22/01/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via
depósito bancário no valor líquido de R$ 8.679,51 para a Recuperanda. Segundo constou no sistema da
Recuperanda, o valor de R$ 10.252,19 foi pago via cartão de crédito no dia 22/01/2020, por fim o valor residual
de R$ 10.000,00 foi pago via cartão de crédito no dia 23/01/2020. Adicionalmente, aplicamos cálculo de
atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (09/03/2020) até a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CLARA MEIRELLES e JORGE MEIRELLES, com data de
embarque para 14/05/2020, cujo embarque não ocorreu. Em 17/02/2020, houve pagamento da entrada a vista,
para a agência de turismo, que repassou o valor de R$ 16.314,36 para a Recuperanda, líquido de comissão. O
valor de comissão registrado no sistema da Recuperanda foi de R$ 7.159,04. Na mesma data, foram realizados 2
pagamentos de valor de R$ 20.885,76, com cartões de crédito, parcelados em 4x.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Jorge Mercuri e Maria
Elisabete Mello Veiga, com data de embarque prevista para 26/07/2020. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 34.159,00, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor total pago pelos credores de R$ 34.155,90, além de comissão paga a agência no valor de R$
2.933,10, totalizando crédito de R$ 37.089,00. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do vencimento
do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020). O crédito total atualizado correspondeu a R$ 37.107,02.
Realizamos o ajuste
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Jorge Tadeu Lopes e Maria
Leontina Lopes, com data de embarque prevista para 11/07/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 44.678,01, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor total pago pelos credores de R$ 44.683,55, além de comissão paga a agência no valor de R$
5.486,45, totalizando crédito de R$ 50.170,00. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do vencimento
do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020). O crédito total atualizado correspondeu a R$ 50.203,71.
Realizamos o ajuste
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Jorge Wellington da Cunha Dourado

296.352.177-49

Classe III

R$

10.890,24

-

N/A

Alteração

712

Jorge Wellington da Cunha Dourado

296.352.177-49

Classe III

R$

1.435,84

-

N/A

Exclusão

713

Jose Airton Pereira Guedes Junior

790.437.803-59

Classe III

R$

15.042,13

-

N/A

Alteração

1.177,38

16.219,51

Classe III

714

Jose Antonio Camargo

Classe III

R$

15.191,32

-

N/A

Alteração

60,72

15.252,04

Classe III

-

1.435,84

17.188,23

Classe na RC
Art. 7º § 2º

711

3955680800

6.297,99

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para grupo de 10 passageiros, Srs. Beatriz Maria
Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda Dolabella, Paulo Cesar Machado, Lenira de Castro Luiz,
Bony Maria de Figueiredo Mariano, Jorge Wellington da Cunha Dourado, Andrea Picinin Paolucci, Maria Vilma
Afonso Alagiyawanna, Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo. O grupo correspondente a análise de
crédito envolveu 3 referências de compras identificadas pelos Files 2410953.1, 2410953.2 e 2410953.3. Foi
apresentada divergência de crédito requerendo ajustes em valores pagos pelos credores, habilitação dos créditos
das Sras Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo e exclusão dos créditos de Lenira de Castro Luiz e
Andrea Picinin Paolucci, porém, sem o envio de documentação suporte acerca dos comprovantes dos pagamentos,
bem como, detalhamento de cada credor relacionado ao grupo.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise em informações constantes da divergência de crédito, bem
como em informações dos sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou os créditos dos credores
relacionados no grupo.
O File 2410953.1, possui todos os passageiros do grupo, todavia, procedemos com as exclusões dos créditos de
Lenira de Castro Luiz e Andrea Picinin Paolucci, conforme solicitado em divergência, bem como habilitou as Sras
Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo, com base em informações sistêmica. Como critério de apuração
dos créditos foram verificados pagamentos realizados com cheques e cartões de crédito, de cada pagante e
identificados os respectivos estornos, devoluções e resgates totais e parciais, de cada credor, resultando no crédito
total líquido de R$ 55.293,54. Os valores pagos à Recuperanda a vista (depósitos e transferências eletrônicas)
totalizaram R$ 25.252,54, e foram segregados igualmente entre os 8 credores habilitados por esta Administradora
Judicial, sendo distribuído o valor por passageiro de R$ 3.156,57. O total habilitado por este File corresponedeu a
R$ 80.546,08, vide composição no Anexo I.
O File 2410953.2 possui como credores apenas os Srs. Paulo Cesar Machado e Bony Maria de Figueiredo
Mariano. O valor total recebido pela Recuperanda por esta referência validado conforme sistema e documentos
correspondeu a R$ 10.039,91, além de registro de comissão de R$ 674,34, totalizando R$ 10.714,25, segregado
igualmente entre os passageiros.
O File 2410953.3 possui como credores Beatriz Maria Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para grupo de 10 passageiros, Srs. Beatriz Maria
Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda Dolabella, Paulo Cesar Machado, Lenira de Castro Luiz,
Bony Maria de Figueiredo Mariano, Jorge Wellington da Cunha Dourado, Andrea Picinin Paolucci, Maria Vilma
Afonso Alagiyawanna, Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo. O grupo correspondente a análise de
crédito envolveu 3 referências de compras identificadas pelos Files 2410953.1, 2410953.2 e 2410953.3. Foi
apresentada divergência de crédito requerendo ajustes em valores pagos pelos credores, habilitação dos créditos
das Sras Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo e exclusão dos créditos de Lenira de Castro Luiz e
Andrea Picinin Paolucci, porém, sem o envio de documentação suporte acerca dos comprovantes dos pagamentos,
bem como, detalhamento de cada credor relacionado ao grupo.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise em informações constantes da divergência de crédito, bem
como em informações dos sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou os créditos dos credores
relacionados no grupo.
O File 2410953.1, possui todos os passageiros do grupo, todavia, procedemos com as exclusões dos créditos de
Lenira de Castro Luiz e Andrea Picinin Paolucci, conforme solicitado em divergência, bem como habilitou as Sras
Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo, com base em informações sistêmica. Como critério de apuração
dos créditos foram verificados pagamentos realizados com cheques e cartões de crédito, de cada pagante e
identificados os respectivos estornos, devoluções e resgates totais e parciais, de cada credor, resultando no crédito
total líquido de R$ 55.293,54. Os valores pagos à Recuperanda a vista (depósitos e transferências eletrônicas)
totalizaram R$ 25.252,54, e foram segregados igualmente entre os 8 credores habilitados por esta Administradora
Judicial, sendo distribuído o valor por passageiro de R$ 3.156,57. O total habilitado por este File corresponedeu a
R$ 80.546,08, vide composição no Anexo I.
O File 2410953.2 possui como credores apenas os Srs. Paulo Cesar Machado e Bony Maria de Figueiredo
Mariano. O valor total recebido pela Recuperanda por esta referência validado conforme sistema e documentos
correspondeu a R$ 10.039,91, além de registro de comissão de R$ 674,34, totalizando R$ 10.714,25, segregado
igualmente entre os passageiros.
O File 2410953.3 possui como credores Beatriz Maria Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas, Srs. Lilia Kecia Barroso Guedes, Paulo Caires Barbosa e Jose Airton
Pereira Guedes Junior, com data de embarque para 01/10/2020, sendo após o pedido de Recuperação Judicial. Foi
feito pagamento da entrada diretamente para a Recuperanda, no valor de R$ 45.124,64, em 06/02/2020, além do
pagamento de comissão da agência no valor de R$ 3.533,90, resultando no crédito de R$ 48.658,54. Procedemos
com o ajuste.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Nazira Sonia Camargo e Jose
antonio Camargo, com data de embarque prevista para 15/05/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 30.382,64, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago pelos credores de R$ 30.504,07, via transferência bancária. Não houve pagamento de comissão
visto que a venda se deu por setor interno da Recuperanda (Loja). Realizamos o ajuste do crédito na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
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Divergências e Habilitações
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#

715

NOME

Jose Antonio de Marchi

CPF

793.654.008-30

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

25.199,42

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

3.476,49

28.675,91

Classe III

Jose Antonio Pamplona de Andrade

005.374.388-15

Classe III

R$

15.536,77

-

N/A

Alteração

717

Jose Antonio Pamplona de Andrade

005.374.388-15

Classe III

R$

13.524,22

-

N/A

Exclusão

718

Jose Antonio Pontes Cardoso

576.517.108-78

Classe III

R$

29.090,61

Sim

Alteração

3.895,59

32.986,20

Classe III

719

Jose Aquino Perpetuo

Classe III

R$

10.798,25

-

N/A

Alteração

1,25

10.799,50

Classe III

720

Jose Augusto Catelani

029.097.667-72

Classe III

R$

9.814,95

-

N/A

Alteração

2.986,27

12.801,22

Classe III

721

Jose Augusto Vargas

029.097.667-72

Classe III

R$

5.801,99

-

N/A

Alteração

3.581,31

9.383,30

Classe III

722

Jose Bernardo Vasconcellos Araujo

Classe III

R$

19.578,62

-

N/A

Alteração

2.917,06

22.495,68

Classe III

2451670649

298387972

-

13.524,22

22.466,37

Classe na RC
Art. 7º § 2º

716

32.839,00

6.929,60

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Keila Santanna Mello de
Marchi e Jose Antonio de Marchi, com data de embarque prevista para 09/05/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 50.398,85,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento a vista da entrada para a agência de turismo,
que realizou repasse para a Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 5.737,69, em 10/02/2020. Constou
registro do valor de comissão de R$ 6.699,43 no sistema da Recuperanda, do qual habilitamos. O valor residual de
R$ 44.662,88 foi pago mediante a entrega de 4 cheques pré datados, sendo que todos foram compensados.
Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização da data do embarque vencido até a data do pedido de RJ
(04/06/2020). Procedemos com o ajuste na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de 2 pacotes de viagem (Files 2439682.1 e 2432833.1) para 2 passageiros,
Srs. Jose Antonio Pamplona de Andrade e Marina Paranagua B. de Andrade, com datas de embarque previstas
para 13/03/2020 e 25/10/2020. Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 44.597,76, segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou
informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor total pago pelos
credores de R$ 44.600,28. Não constou registro de comissão paga visto que a venda foi realizada por setor interno
da Recuperanda (loja). Para o file 2439682.1, realizamos cálculo de atualização do vencimento do embarque em
13/03/2020 até a data do pedido de RJ (04/06/2020). O crédito total atualizado correspondeu a R$ 44.932,74..
Realizamos o ajuste
Trata-se de crédito referente a compra de 2 pacotes de viagem (Files 2439682.1 e 2432833.1) para 2 passageiros,
Srs. Jose Antonio Pamplona de Andrade e Marina Paranagua B. de Andrade, com datas de embarque previstas
para 13/03/2020 e 25/10/2020. Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 44.597,76, segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou
informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor total pago pelos
credores de R$ 44.600,28. Não constou registro de comissão paga visto que a venda foi realizada por setor interno
da Recuperanda (loja). Para o file 2439682.1, realizamos cálculo de atualização do vencimento do embarque em
13/03/2020 até a data do pedido de RJ (04/06/2020). O crédito total atualizado correspondeu a R$ 44.932,74..
Realizamos o ajuste
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, JOSE ANTONIO PONTES CARDOSO e REGINA MARIA SICA
CARDOSO, com data de embarque para 03/09/2020. Em 05/12/19 foi feito único deposito (R$ 58.181,23)
liquido de comissao, Foi validado o pagamento do cliente. Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi
dividido igualmente entre eles. O credor apresentou divergência dfo valor do crédito com seu comprovante
bancário de seu desembolso no valor bruto.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Niuzete Aquino e Jose Aquino
Perpetuo, com data de embarque prevista para 03/07/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 21.596,50, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago pelos credores de R$ 21.599,00, via transferência bancária e cartão de crédito. Realizamos o
ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito decorrente da compra de pacote de viagem para 6 passageiros, Srs. Nelson Verzbickas, Suzete
Sammarco VerzbickasNivia Fernanda Campos de Oliveira, Jose Augusto Catelani, Toshihiro Yamamoto e
Terezinha Sasaki, com embarque previsto para 26/08/2020, após pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 58.889,70, segregado
igualmente entre os passageiros.
Esta administradora judicial validou 3 pagamentos dos clientes via transferência eletrônica que somaram R$
23.042,22, bem como 3 pagamentos com cartões de crédito que totalizaram R$ 53.765,10, resultando no valor a
receber de R$ 76.807,32. Não houve pagamento de comissão visto que a venda se deu pela Loja. Procedemos com
o ajuste segregando o valor apurado entre os 6 credores.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ISIS GAMA DA SILVA E VARGAS e JOSE AUGUSTO
VARGAS, com data de embarque para 08/05/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que
repassou em único depoisto para recuperanda no valor de R$ 11.603,97 em 02/12/2019, por meio de tranferência
sistêmica. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
7.041,84, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor
de R$ 41.086,15, com cartão de crédito, todavia o cartão foi estornado em seu valor integral. Crédito validado no
montante de (R$ 18.645,81) com atualização monetária ( R$ 120,78).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o
crédito foi dividido igualmente entre eles. A All World Viagens e Turismo Eirelli apresentou divergência,
requerendo que seja listada como credora, não acatamos, pois a Agência não apresentou documento de cessão de
crédito.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas CARMEN LUCIA QUEIROZ ARAUJO e JOSE BERNARDO
VASCONCELLOS ARAUJO, com data de embarque para 07/04/2020, cujo embarque não ocorreu. Em
20/02/2020, foi feito pagamento integral com cartão de crédito, no valor de R$ 44.425,68, em 5 parcelas. Em
16/03/2020, houve repasse do valor da comissão de R$ 5.268,43 à agência.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

723

Jose Botelho Neto

297.692.051-68

Classe III

R$

39.501,92

724

Jose Carlos Azevedo

187.207.656-49

Classe III

R$

19.657,42

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

46.217,82

-

Análise Administradora Judicial
Movimento

5.487,44

44.989,36

Classe III

N/A

Alteração

2.575,56

22.232,98

Classe III

8.286,56

-

N/A

Alteração

330.304.568-20

Classe III

R$

35.548,94

-

N/A

Alteração

Jose Carlos Valente

182.108.807-72

Classe III

R$

25.729,40

-

N/A

728

Jose Cesar

985.218.888-72

Classe III

R$

25.044,70

-

729

Jose da Costa Teixeira

844.195.048-20

Classe III

R$

13.579,24

730

Jose de Alencar Pinto

185.528.207-06

Classe III

R$

33.586,65

726

Jose Carlos Catanese

727

5784573853

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Alteração

R$

Jose Carlos Capra

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Parcial

Classe III

725

Valor Movimento

659,94

8.946,50

Classe III

1,20

35.547,74

Classe III

Alteração

149,55

25.878,95

Classe III

N/A

Alteração

3.198,76

28.243,46

Classe III

-

N/A

Alteração

25,31

13.553,93

Classe III

-

N/A

Alteração

4.340,95

37.927,60

Classe III

-

-

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote aéreo para uma pessoa JOSE BOTELHO NETO, com data de embarque para 13/09/20, não
embarcado. Foi feito um pagamento em cartão de crédito 24/01/20 no valor de (R$ 46.217,82) e sendo estornado
05/05/20 valor de ( R$ 1.228,46). Adicionalmente, a comissão paga a parte NFE 6125003 - TEIXEIRA
AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIREL no valor de (R$ 5.487,44) que foi descontado na relação de
credores, da qual habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente montante de ( R$ 44.989,36). O credor
apresentou divergência com requerimento dos valores pagos, não acatamos , pois encontramos evidências
financeiras que houve cancelamento parcial do cartão de crédito.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, FELICIA AZEVEDO e JOSE CARLOS AZEVEDO, com data de
embarque para 10/05/2020, não embarcado. Foi feito dois pagamentos de entrada, direto na agência, que repassou
via deposito para recuperanda no valor de R$ 2.236,48 em 04/12/19 e R$ 37.078,35 em 20/15/19. O sistema da
Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 4.894,16, do qual habilitamos.
Adicionalmente. Crédito validado no montante de (R$ 44.208,99) com atualização monetária ( R$ 256,96
).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote de viagem (File 2404175.1) adquirido para 2 passageiros, Srs. Jose Carlos Capra e Glaucia
Maria dos Santos Cecilio Capra, com data de embarque prevista para 05/02/2021. Os credores constaram listados
na Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 16.573,12, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial realizou análise em informações constantes do sistema e documentos
disponibilizados pela Recuperanda e validou valor total recebido no financeiro da Queensberry de R$ 16.573,15,
além de pagamento de comissão a agência de turismo no valor de R$ 1.319,85, resultando no valor total de R$
17.863,32. Procedemos com o ajuste na RC do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ELISABETH CATANESE e JOSE CARLOS CATANESE, com
data de embarque para 03/09/2020, data posterior ao pedido de recuperação judicial. Em 22/11/19, foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor de R$ 11.976,00 para a Recuperanda. Ainda, foi
pago via cartão de crédito no dia 22/11/2019 o valor de R$ 59.119,48. Adicionalmente, não aplicamos cálculo de
atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (03/09/2020), pois a data é posterior ao pedido de
recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor
listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Aida Helena Valente e José Carlos Valente com data de embarque
para 07/09/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 51.458,88) para a Recuperanda. O crédito foi dividido entre os 2
passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Arlete Antunes Cesar e José Cesar com data de embarque para
14/05/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência
e repassado o valor líquido de (R$ 47.058,40) para a Recuperanda, restante saldo residual de (R$ 3.031,00)
depositado na conta da recuperanda, foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da
recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de pacote de viagem adquirido por 2 passageiros, Srs. Jose da Costa Teixeira e Jose da Costa Teixeira e
Selma Simoes Elias Teixeira, com data de embarque para 05/04/2020, sendo que o embarque não ocorreu. Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 27.158,48, segregado
igualmente entre os passageiros.
Foi apresentada documentação por parte do credor, concordando com o valor habilitado na referida relação de
credores.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos apresentados pelo credor, bem como em
informações sistêmicas e documental fornecidas pela Recuperanda e conferiu valor total pago à Queensberry de R$
27.107,86, em 2 pagamentos de R$ 25.508,00 e R$ 1.599,86.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito e alteramos o valor habilitado para R$
27.107,86, segregado igualmente entre os passageiros com crédito de R$ 13.553,93 cada, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Jose de Alencar Pinto e Magda
Margarida Duarte Henrique Pinto, com data de embarque prevista para 14/05/2020. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 67.173,30, segregado igualmente entre os
passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago a vista pelos credores de R$ 67.173,30, via transferência bancária e
cartão de crédito, além do pagamento de comissão à agência de turismo no valor de R$ 8.380,80, resultado no
saldo de R$ 75.554,10. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do
embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo valor atualizado do crédito correspondeu a R$ 75.855,20.
Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
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fls. 2092

Divergências e Habilitações
Adm.
#

731

732

733

NOME

Jose Eduardo Castroviejo Vilela

Jose Elias Pinho de Oliveira

Jose Fernandes Mangerona

734

José Franklin F. Castro

735

Jose Galeno Filho

736

737

José Gonçalves

Jose Henrique Dantas de Carvalho

CPF

9500650134

102.674.685-04

558.595.348-68

128.205.631-04

865966672

076.117.657-87

9447580530

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

R$

28.581,60

27.530,01

17.143,22

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

-

N/A

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

68.298,58

-

N/A

Alteração

Classe III

R$

34.774,74

-

N/A

Alteração

Classe III

R$

31.785,67

9.705,61

-

-

N/A

N/A

3.513,78

Alteração

R$

R$

97,93

Alteração

Classe III

Classe III

Valor Movimento

Exclusão

Alteração

3.108,68

-

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

28.679,53

31.043,79

20.251,90

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

9.464,88

77.763,47

Classe III

0,24

34.774,50

Classe III

31.785,67

4.934,27

-

14.639,88

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote adquirido para 2 pessoas, JOSE EDUARDO CASTROVIEJO VILELA e VALERIA
MARQUES GOMES VILELA, com data de embarque para 14/05/2020, que não ocorreu. O crédito é composto
por 2 files de nºs 2458913.1 (terrestre) e 2458913.2 (aéreo). No file terrestre, foi realizado pagamento do valor da
entrada de R$ 16.212,00, em conta corrente da recuperanda, no dia 20/01/2020. Não houve pagamento de
comissão visto que a venda ocorreu por setor interno da Recuperanda (loja). O valor residual de R$ 37.831,20 foi
pago na mesma data, com cartão de crédito em 5 parcelas. A parte do aéreo, foi paga diretamente para a cia aérea
(BCC), exceto a comissão do serviço de agenciamento realizado pela Recuperanda, no valor de R$ 3.059,90, que
foi pago via cartão de crédito, conforme NFE 31385. O resultado da validação realizada por esta AJ apresentou
divergência ao valor listado pela Recuperanda, principalmente em razão do cálculo de atualização do crédito da
data do vencimento do embarque (14/05/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas CRISTINA MARIA MONTENEGRO N PINHO DE OLIVEIRA e
JOSE ELIAS PINHO DE OLIVEIRA, com data de embarque para 05/09/2020. Foi feito um pagamento via
depósito bancário data 25/11/19 (R$ 15.295,74) para a Recuperanda livre de comissão e valor residual pago (R$
39.764,28) em 30/01/20 com cartão de crédito de Jose Elias em sete vezes. O sistema da Recuperanda registrou
valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 7.027,56, do qual habilitamos. Foi validado o credito
no montante de ( R$ 62.087,58). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Jose Fernandes Mangerona e
Marli Aparecida da Silva Mangerona, com data de embarque prevista para 15/05/2020, que não ocorreu. Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 34.286,43, segregado
igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 34.286,43, via transferência
bancária, além do pagamento de comissão à agência de turismo no valor de R$ 6.049,95, resultado no saldo de R$
40.336,38. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque até a
data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo valor atualizado do crédito correspondeu a R$ 40.503,78. Realizamos o
ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas APARECIDA CORREA PORTO e JOSÉ FRANKLIN F. CASTRO,
com data de embarque para 12/05/2020, não embarcados. Foi feito um pagamento via depósito bancário para a
Recuperanda data 29/08/19 (R$ 48.978,11) e valor residual pago em dois cartões 30/08/2019 nos valores de (R$
55.752,35) e ( R$ 50.000,00) ambos de Aparecida Correa Porto. A recuperanda descontou do credor o
pagamento NF 2054 de comissão da QUEEN BEE TURISMO PASSAGENS LTD, 10/09/19 pago ( R$
18130,84), do qual habilitamos. Foi validado o credito no montante de ( R$ 154.730,46) com correção monetária
( R$ 796,47). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação de credores da
Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da conversão da
moeda.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, NAIR DINIZ e JOSE GALENO FILHO, com data de embarque
para 21/08/2020, data posterior a Recuperação Judicial. Em 30/08/2019, foi feito três pagamento via depósito
bancário nos valores de R$ 30.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 9.549,00 para a Recuperanda. Adicionalmente, não
aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (21/08/2020), pois a data é
posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência
em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 3 passageiros, Srs Bruna Gonçalves de Menezes, Franceschina Serpa
Gonçalves e José Gonçalves, com embarque previsto para 20/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos
pagamentos totalizou R$ 95.358,70, além de comissão paga a agência de R$ 12.347,91. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 95.357,00, na classe III - quirografários,
correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 25.953,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 25.953,00
(em moeda estrangeira), em favor de Bruna Gonçalves de Menezes, Franceschina Serpa Gonçalves e José
Gonçalves, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Itamar Deiró R. de Carvalho e Jose
Henrique Dantas de Carvalho, com data de embarque prevista para 08/04/2020. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 19.411,21, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 29.279,74, via transferência bancária e cartão de crédito. A diferença
está no valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 9.466,16. Realizamos o ajuste do crédito na Relação
de Credores do Art. 7º § 2º.
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fls. 2093

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

738

Jose Henrique Rosa Machado

342.703.376-72

Classe III

R$

35.486,00

739

Jose Herminio Nicoleti

581.327.758-72

Classe III

R$

100,00

740

Jose Jeancarlo Cunha Barreto

312.119.685-53

Classe III

R$

Classe III

-

N/A

Exclusão

-

100,00

-

Classe III

26.656,77

-

N/A

Alteração

-

N/A

Sem movimento

-

N/A

Alteração

R$

742

Jose Mario Alves Valentim

535.673.667-34

Classe III

R$

60.629,25

Jose Menegol

745

Jose Miguel de Deus

205680020

320.042.571-72

Classe na RC
Art. 7º § 2º

-

Classe III

744

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

35.486,00

283.506.937-20

296.227.007-72

Valor Movimento

-

Jose Luiz Santolin

Jose Mauro do Espirito Santo

Movimento

Exclusão

741

10.254,00

Análise Administradora Judicial

Sim

34.313,57

743

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

3.399,09

30.055,86

Classe III

-

34.313,57

Classe III

490,68

61.119,93

Classe III

Classe III

R$

7.623,87

-

N/A

Alteração

1.036,22

8.660,09

Classe III

Classe III

R$

27.301,06

-

N/A

Alteração

5.099,89

32.400,95

Classe III

Classe III

R$

1.933,99

-

N/A

Alteração

1.489,58

3.423,57

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote adquiridos pelos Srs Katia Maria Duarte Guerra Machado e Jose Henrique Rosa Machado, com
embarque previsto para 18/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos líquidos de comissão
totalizou R$ 70.972,20. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com
valor total de R$ 70.972,01, na classe III - quirografários. Foi apresentada divergência de crédito pleiteando valor
constante de carta de crédito emitida pela Recuperanda de USD 20.508,00.
Esta Administradora Judicial realizou análise do documento apresentado pelos credores em divergência, bem como
em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou a novação do crédito mediante
emissão de carta de crédito assinada pela Recuperanda, em moeda estrangeira, no valor de USD 20.508,00, motivo
pelo qual acatamos o pedido da divergência de crédito.
Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 20.508,00 (em moeda estrangeira),
segregado entre os credores Katia Maria Duarte Guerra Machado e Jose Henrique Rosa Machado, com USD
10.254,00 para cada, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas ISABELA NICOLETI DUTRA, JOSE HERMINIO NICOLETI,
LUCAS VELLOSO DUTRA e MARIA INEZ NICOLETI DUTRA, com data de embarque para 21/08/2020, não
embarcados. Trata-se de comissão da Queensbery atuando como agência. Em função dos fatos , excluímos o
crédito de nossa base.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Jose Jeancarlo Cunha Barreto
e Josiene Oliveira Sousa Barreto, com data de embarque prevista para 11/05/2020, que não ocorreu. Os credores
constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 53.313,54, segregado igualmente
entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 53.315,95, via transferência bancária, além do
pagamento de comissão à agência de turismo no valor de R$ 6.468,14, resultado no saldo de R$ 59.784,09.
Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque até a data do
pedido de RJ (04/06/2020), cujo valor atualizado do crédito correspondeu a R$ 60.111,71. Realizamos o ajuste do
crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana Maria Lordeiro Santolin e José Luiz Santolin com data de
embarque para 24/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária,
direto para a Recuperanda no valor de (R$ 68.628,41). Houve ainda pagamento residual (R$ 42.231,34) pago
direto ao fornecedor. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da
Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do
embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual pelo Sr. Jose Mario Alves Valentim, com
data de embarque prevista para 08/04/2020, que não ocorreu. O credor constou listado na Relação de Credores do
Art. 52, com crédito de R$ 60.629,25. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelo credor de R$ 60.269,25, com cartãod e crédito.
Não houve pagamento de comissão a agência de turismo visto que a venda se deu pela Loja interna da
Recuperanda. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque
até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo valor atualizado do crédito correspondeu a R$ 61.119,93.
Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, IVANICE LEITÃO DA GAMA RODRIGUES e JOSE MAURO
DO ESPIRITO SANTO, com data de embarque para 21/07/2021, data posterior ao pedido de Recuperação
Judicial. Em 11/02/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$
7.824,00 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 2.072,44.
Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 7.423,75 que foi pago via cartão de crédito no
dia 14/02/2019. Adicionalmente, não aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do
embarque (21/07/2021), pois a data é posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito
validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda,
relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Izabel Monegol e Jose monegol,
com data de embarque prevista para 06/05/2020. Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art.
52, com crédito total de R$ 54.602,13, segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial
analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos
credores de R$ 64.801,90, via transferência bancária e cartão de crédito. A diferença está no valor da comissão
paga para a agência no valor de R$ 9.739,08. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º §
2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, JOSE MIGUEL DE DEUS e VANIA MEIRA E SIQUEIRA
CAMPOS, com data de embarque para 14/04/2020, que não ocorreu. Em 10/02/2020, foi realizado pagamento a
vista em conta da agência de turismo, que realizou o repasse do valor líquido de comissão de R$ 4.278,85. O
sistema da Recuperanda registrou comissão no valor de R$ 2.962,16. Em 11/02/2020, houve pagamento do
residual com cartão de crédito no valor de R$ 17.280,00. Em 17/02/2020, foi registrado reembolso ao credor, no
valor de R$ 410,76, bem como, em 14/04/2020, houve o estorno do valor integral pago com cartão de crédito.
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fls. 2094

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Classe III

R$

66.407,35

Classe III

R$

32.125,57

Classe III

R$

38.690,83

Classe III

R$

32.077,64

064.639.083-04

Classe III

R$

Jose Ricardo Costa

312.503.508-24

Classe III

Jose Ricardo Magliocco Ceroni

360.328.508-54

Classe III

746

Jose Paulo Cabral de Vasconcellos

747

Jose Pereira do Nascimento

748

Jose Petronilho de Freitas

749

Jose Renato Ferreira Torrano

750

Jose Ribamar Moraes

751

752

102.099.738-97

1200453620

067.788.448-68

7020970044

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

73.475,25

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

N/A

Exclusão

Sim

Alteração

5.140,75

43.831,58

Classe III

-

N/A

Alteração

4.538,44

36.616,08

Classe III

9.095,44

-

N/A

Alteração

1.241,35

10.336,79

Classe III

R$

10.539,18

-

N/A

Alteração

1.437,22

11.976,40

Classe III

R$

200,00

-

N/A

Alteração

1.940,29

2.140,29

Classe III

43.831,57

-

32.125,57

73.475,26

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Sim

-

7.067,91

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Jose Paulo Cabral de Vasconcellos e Monica
Barbosa de Melo, com data de embarque para 31/07/2021, após o pedido de recuperação judicial (04/06/2020).
Os credores constaram habilitados na Relação de Credores do Art. 52 pelo valor total de R$ 132.814,69. Foi
apresentada divergência de crédito com a indicação de valores pagos pela compra do pacote com valor pleiteado
de R$ 146.950,50.
Esta Administradora Judicial empenhou análise ao pedido da divergência de crédito, bem como em informação
sistêmica e em documentos fornecidos pela Recuperanda, e validou o valor total líquido recebido pela Queensberry
de R$ 132.034,00, além de comissão paga à agência de turismo e taxas no valor total de R$ 14.916,50, totalizando
crédito de R$ 146.950,50.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito e habilitamos o valor total de R$ 146.950,50, segregado
igualmente entre os passageiros Jose Paulo Cabral de Vasconcellos e Monica Barbosa de Melo, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Ana Maria Antloga do Nascimento e Jose Pereira
do Nascimento, com embarque previsto para 24/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos
totalizou R$ 64.251,36, além de comissão paga a agência de R$ 8.583,84. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 64.251,14, na classe III - quirografários, correspondente ao valor
financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 16.816,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 16.816,00
(em moeda estrangeira), em favor de Ana Maria Antloga do Nascimento e Jose Pereira do Nascimento, na Classe
III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Jose Petronilho de Freitas e Maria Izabel de
Freitas, com data de embarque para 09/08/2020, após o pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Os credores
constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com valor total de R$ 77.381,65, segregado entre os
passageiros. Foi apresentada divergência de crédito administrativa com a apresentação de documentos na qual
pleiteou o valor do crédito de R$ 87.663,14.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise da divergência de crédito, bem como em informação sistêmica
e em documentos fornecidos pela Recuperanda e validou o financeiro recebido pela Recuperanda no valor total de
R$ 77.381,65, além da informação sistêmica de comissão paga à agência de turismo no valor de R$ 10.281,49,
resultando no crédito total de R$ 87.663,14.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito, para fazer constar o valor de R$ 87.663,14, segregado
igualmente entre os credores, Srs. Jose Petronilho de Freitas e Maria Izabel de Freitas, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs. Lourdes Sjoman Torrano e Jose Renato Ferreira Torrano , com
data de embarque para 10/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento via depósitos bancários realizados em
15/01/2020 e 17/01/2020, nos valores de R$ 13.675,48 e 30.479,80, respectivamente. Também foi realizado
pagamento via cartão de crédito no valor de R$ 20.000,00. A compra foi realizada por intermédio de agência,
ocasionando a habilitação do crédito no valor de R$ 8.653,68. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização
da data do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste do crédito
totalizando o valor de R$ 72.808,96.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para o passageiro, Sr. José Ribamar Moraes, com data
de embarque prevista para 18/05/2021. O credor constou listado na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 9095,38. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 9096,38, via transferência bancária e cartão de
crédito. Houve ainda pagamento de comissão, tal qual habilitamos o valor. Realizamos o ajuste do crédito na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas JOSE RICARDO COSTA , MEIRY DE ARAUJO SANTOS ,
REGINA CELIA PORRECA FELICIO e WLADIMIR PORRECA , com data de embarque para 06/04/2021.
Foram feitos dois pagamentos do sinal, livre de comissão, dia 20/02/20 ( R$ 30.000,00) e dia 21/02/20 ( R$
12.158,42). O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
5.748,88, do qual habilitamos.. Foi validado o pagamento do cliente no valor de R$ 47.907,30. Constam 4
passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, NATHALIA FRARE e JOSE RICARDO MAGLIOCCO CERONI,
com data de embarque para 07/06/2021, data posterior a Recuperação Judicial. Em 27/01/2020, foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 2.872,58 para a Recuperanda. O
sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 1.408,00.
Adicionalmente, não aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque
(07/06/2021), pois a data é posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta
AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo
de atualização.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2095

Divergências e Habilitações
Adm.
#

753

754

755

756

757

758

759

NOME

Jose Roberto Vieira Pinheiro

Jose Ronaldo Mont Alverne Filho

Jose Rubens Carvalho Silva

Jose Simplicio Filho

Josiene Oliveira Sousa Barreto

Jucelia dos Santos

Judith Malavazzi de Souza

CPF

142.546.386-04

427.481.193-04

321.933.359-15

098.699.807-91

719.508.695-04

591.566.789-91

2229862715

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

6.398,04

10.654,71

41.775,00

37.357,70

26.656,77

28.139,11

7.243,13

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

-

-

-

-

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

3.453,28

Alteração

Exclusão

Alteração

Alteração

Alteração

Alteração

0,48

-

41.775,00

5.842,34

3.399,09

3.474,48

4.482,38

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

9.851,32

10.655,19

-

43.200,04

30.055,86

31.613,59

11.725,51

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana maria Alves Pinheiro e José Roberto Vieira Pinheiro, com data
de embarque para 08/05/2020 que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 12.789,63) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento residual (R$ 38.819,16) via cartão de crédito, parcelado em 2 vezes, o valor pago via cartão de crédito
foi estornado para a Credora. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores
da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do
embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Daniela Gardano
Bucharles Montalverne e Jose Ronaldo Montalverne Filho, com data de embarque prevista para 09/10/2020, após
a data do pedido de recuperação judicial. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores
do Art. 52, com crédito total de R$ 21.309,42, segregado igualmente entre os passageiros. Foram realizados
pagamentos de valores a vista diretamente para a Recuperanda, de R$ 6.136,82 e R$ 824,60, em 17/01/2020 e
01/04/2020, respectivamente. Não constou pagamento de comissão visto que a venda se deu por setor interno da
própria Recuperanda (Loja). O valor residual do pacote foi pago com cartão de crédito, no valor de R$ 14.348,96,
em 21/01/2020. Habilitamos o valor total pago de R$ 21.310,38, segregado entre os passageiros.
Trata-se de pacote contratado pelos Srs Darly de Lourdes Andreola Carvalho Silva e Jose Rubens Carvalho Silva,
cujo valor sistêmico dos pagamentos líquidos de comissão somaram R$ 83.550,03. O valor da comissão constante
no sistema foi de R$ 8.674,45, retido pela agência de turismo do valor da entrada a vista, que repassou o valor
líquido para a Recuperanda. Em análise ao crédito, esta administradora judicial verificou que a Recuperanda
emitiu carta de crédito assinada, informando valor em dóra de USD 21.104,00 (valor bruto pago pelo credor).
Desta forma, excluímos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 83.550,01 (segregado
igualmente entre os passageiros), para fazer constar crédito em moeda estrangeira de USD 21.104,00, conforme
carta de crédito, também segregado ingualmente entre os credores/passageiros.
Trata-se de crédito referente a pagamento antecipado de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs.
Fauquiria Theonas Bezerra Simplicio e Jose Simplicio Filho, com data de embarque prevista para 24/03/2020, que
não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 74.715,40, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento a vista para a agência
de turismo, que realizou repasse do valor líquido de comissão de R$ 16.893,80, para a Recuperanda, em
09/08/2019. O valor da comissão paga registrado em sistema correspondeu a R$ 9.913,80, do qual habilitamos. O
valor residual de R$ 57.821,60 foi pago com cartão de crédito em 08/08/2019. Adicionalmente, realizamos cálculo
de atualização da data do embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Jose Jeancarlo Cunha Barreto
e Josiene Oliveira Sousa Barreto, com data de embarque prevista para 11/05/2020, que não ocorreu. Os credores
constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 53.313,54, segregado igualmente
entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 53.315,95, via transferência bancária, além do
pagamento de comissão à agência de turismo no valor de R$ 6.468,14, resultado no saldo de R$ 59.784,09.
Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque até a data do
pedido de RJ (04/06/2020), cujo valor atualizado do crédito correspondeu a R$ 60.111,71. Realizamos o ajuste do
crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ILDEU GERALDO MENDES e JUCELIA DOS SANTOS, com
data de embarque para 06/09/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único
depoisto para recuperanda R$ 15.753,75 em 20/12/19. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão
descontado pela agência de turismo de R$ 6.948,96, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento
do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 40.524,47, com cartão de crédito. Crédito validado no montante
de (R$ 63.227,18) .Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual pela Sra. Judith Malavazzi de Souza, com
data de embarque prevista para 09/05/2020, que não ocorreu. A credora constou listada na Relação de Credores do
Art. 52, com crédito de R$ 7.243,13. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pela credora de R$ 32.979,13, via transferência
eletrônica e cartão de crédito, porém houve estorno integral do cartão de crédito de R$ 25.736,00. Houve ainda
pagamento de comissão à agência de turismo, no valor de R$ 4.410,77, totalizando saldo de R$ 11.653,90.
Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque até a data do
pedido de RJ (04/06/2020), cujo valor atualizado do crédito correspondeu a R$ 11.725,51. Realizamos o ajuste do
crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2096

Divergências e Habilitações
Adm.
#

760

761

NOME

Julia Gomes de Macedo Vieira

Julia Gomes de Macedo Vieira

CPF

485.173.348-84

485.173.348-84

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

11.460,74

690,24

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

17.353,65

-

Parcial

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

Exclusão

2.652,20

-

690,24

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

14.112,94

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

762

Julia Pio da Silva Palermo

381.312.908-08

Classe III

R$

5.528,26

-

N/A

Alteração

754,20

6.282,46

Classe III

763

Juliana Goncalves Oliveira

461.330.201-30

Classe III

R$

14.999,06

-

N/A

Alteração

2.666,82

17.665,88

Classe III

764

Juliana Hale

083.042.017-71

Classe III

R$

37.909,90

-

N/A

Alteração

522,51

38.432,41

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Álvaro da Silva Junior, Andrea Gomes
de Macedo Vieira, Guilherme Gomes de Macedo Vieira, Paula Mendes Martins, Gomes da Silva, Renata Bordini
de Vecchi, Renata Gomes Hirsch, Renato de Macedo Vieira, Ricardo Hirsch, Renato Hirsch, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch, Silvana Maria Gomes da Silva, Vinicius Gomes da Silva, Enrico Hirsch, Felipe Hirsch e
Francesco Gomes Hirsch, com data de embarque prevista para 18/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 134.458,35, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 156.039,89.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 156.039,89,
segregado entre os passageiros, Álvaro da Silva Junior R$ 14.185,44, Andrea Gomes de Macedo Vieira R$
14.185,44, Guilherme Gomes de Macedo Vieira R$ 14.185,44, Paula Mendes Martins R$ 14.185,44, Gomes da
Silva 14.185,44, Renata Bordini de Vecchi 14.185,44, Renata Gomes Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch 14.185,44, Renato Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo Vieira 14.185,44, Ricardo Hirsch,
Silvana Maria Gomes da Silva 14.185,44, Vinicius Gomes da Silva 14.185,44, Enrico Hirsch 14.185,44, Felipe
Hirsch 14.185,44 e Francesco Gomes Hirsch 14.185,44, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Álvaro da Silva Junior, Andrea Gomes
de Macedo Vieira, Guilherme Gomes de Macedo Vieira, Paula Mendes Martins, Gomes da Silva, Renata Bordini
de Vecchi, Renata Gomes Hirsch, Renato de Macedo Vieira, Ricardo Hirsch, Renato Hirsch, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch, Silvana Maria Gomes da Silva, Vinicius Gomes da Silva, Enrico Hirsch, Felipe Hirsch e
Francesco Gomes Hirsch, com data de embarque prevista para 18/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 134.458,35, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 156.039,89.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 156.039,89,
segregado entre os passageiros, Álvaro da Silva Junior R$ 14.185,44, Andrea Gomes de Macedo Vieira R$
14.185,44, Guilherme Gomes de Macedo Vieira R$ 14.185,44, Paula Mendes Martins R$ 14.185,44, Gomes da
Silva 14.185,44, Renata Bordini de Vecchi 14.185,44, Renata Gomes Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch 14.185,44, Renato Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo Vieira 14.185,44, Ricardo Hirsch,
Silvana Maria Gomes da Silva 14.185,44, Vinicius Gomes da Silva 14.185,44, Enrico Hirsch 14.185,44, Felipe
Hirsch 14.185,44 e Francesco Gomes Hirsch 14.185,44, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas CARLOS ROBERTO PALERMO, MARIA LILIA ARRUDA DA
SILVA PALERMO, VINICIUS COLOMBO SITTA, ROSELY PALERMO BRENELLI, PAULA PIO DA
SILVA PALERMO e JULIA PIO DA SILVA PALERMO, com data de embarque para 13/09/2020, posterior a
data do pedido de RJ. Em 31/01/2020, foram feitos 2 pagamentos com cartões de crédito, nos valores de R$
4.397,61 e 21.988,05, ambos parcelados em 4 vezes. Em 03/02/2020, houve pagamento a vista, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 6.784,89) para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência,
indicado no sistema, é de R$ 4.524,23. Não houve saldo de atualização, visto que o vencimento da viagem ocorreu
em data posterio a data do pedido de RJ.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, JULIANA GONCALVES OLIVEIRA e VANESSA XAVIER
DEZOUZART DRUMMOND, com data de embarque para 14/05/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na
agência, que repassou em dois depoisto spara recuperanda no valor de R$ 3.323,01 em 27/01/20 e R$ 3.385,57
em 31/01/20. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
4.744,12, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor
de R$ 11.751,25 em 28/01/20 e R$ 11.969,30 em 03/02/20, ambos com cartão de crédito. Crédito validado no
montante de (R$ 35.174,11) com atualização monetária ( R$ 157,67).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o
crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 1 pessoas, JULIANA HALE, com data de embarque para 09/04/2020, que não
aconteceu. No file 2332528.9 foi feito pagamento do valor de entrada de R$ 52.128,00, sendo que desse montante
R$ 37.909,90 refere-se ao valor de entrada de Juliana Hale do file 2332528.10, transferido internamente no
sistema Gestor para o File correto. Em 28/11/2019, houve transferência de R$ 846,30 (USD 195) entre os files,
refente a ajuste do valor da comissão. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do crédito, da data de
vencimento da viagem (09/04/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O saldo residual
foi de R$ 38.432,41, líquido de comissão. A relação de credores da Recuperanda apresentou diferença entre a
nossa análise, referente ao valor da atualização.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2097

Divergências e Habilitações
Adm.
#

765

766

NOME

Juliano Evandro Di Oliveira Silva

Julio Farney Nogueira E Silva

CPF

128330104

781.425.633-04

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

5.896,80

1.899,33

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

Exclusão

767

Julio Luis Delboni

434.984.938-68

Classe III

R$

25.226,32

-

N/A

Alteração

768

Junia Aparecida Crepaldi

435.693.076-20

Classe III

R$

21.979,82

-

N/A

Alteração

34,27

-

-

1.899,33

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

5.931,07

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

3.886,96

29.113,28

Classe III

4.016,15

17.963,67

Classe III

769

Junia Maria Ribeiro

059.739.961-15

Classe III

R$

5.233,50

-

N/A

Alteração

714,96

5.948,47

Classe III

770

Kaio Luiz Accordi Vivian

100.072.059-45

Classe III

R$

1.581,15

-

N/A

Alteração

11,41

1.592,56

Classe III

771

Karla Fernanda da Silva Kiister

133.402.947-47

Classe III

R$

20.442,98

-

N/A

Alteração

2.787,73

23.230,71

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas Andressa Paula, Esio Menezes de Paula e Juliano Exandro di
Oliveira Silva, com data de embarque para 10/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada,
via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 17.690,00) para a
Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 41.277,60) via cartão de crédito, parcelado em 7 vezes,
identificamos estorno do cartão de credito. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação
de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de programa incentivo corporativo adquirido por cliente pessoa jurídica, Banco Volvo (Brasil) S/A, com
data de embarque registrada no sistema da Recuperanda para 31/12/2020. A Recuperanda habilitou na Relação de
Credores do Art. 52 o crédito toal de R$ 5.698,00, segregado igualmente entre o Banco Volvo e os Srs. Julio
Farney Nogueira e Silva e Valeria Maria Borges e Silva, que tratam-se de pessoas premiadas pelo Banco. Não
houve apresentação de divergência pelos credores.
Esta Administradora Judicial analisou documentos e informações constantes do sistema da Recuperanda e validou
recebimento financeiro pela Queensberry no valor total de R$ 11.370,00. Porém, constou no sistema utilização do
valor do crédito de R$ 5.672,00, constou ainda evidência de embarque dos passageiros pessoas físicas, motivo
pelo qual os excluímos da Relação de Credores do Art. 7º § 2º. Desta forma, ajustamos o crédito e habilitamos ao
Banco Volvo o valor líquido do pagamento e valores decorrentes de embarques já realizados, resultando em R$
5.698,00, mesmo valor total habilitado pela Recuperanda, porém mantido apenas para o Banco Volvo.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Julio Luis Delboni e Matilde
Landucci Delboni, com data de embarque prevista para 07/04/2020, que não ocorreu. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 50.452,64, segregado igualmente entre os
passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 51.845,13, via transferência bancária. Cabe
destacar que a agência realizou a transferência do valor líquido de comissão para a Recuperanda de R$ 83.255,29,
conjuntamente com o valor pago pela Sra. Maria Lucia Delboni do file 2340379.15, e sistemicamente foi realizada
a transferência do valor de R$ 51.845,13, para o file 2340379,14. Houve ainda pagamento de comissão deste file
(2340379,14) correspondente a R$ 5.632,46, totalizando saldo de R$ 51.845,13. Adicionalmente, realizamos
cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020),
cujo valor atualizado do crédito correspondeu a R$ 58.226,56. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Alexandre R. Franco e Junia Aparecida Crepaldi com data de
embarque para 18/09/2020, não embarcados . Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 10.059,78) para a Recuperanda, restanto saldo residual de
(R$ 35.858,16) parcelado em7 vezes no cheque, houve resgate por parte do credor de 3 cheques, todavia
comprovamos o recebimento de cheques totalizando o valor de (20.490,24). O crédito foi dividido entre os 2
passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergênca.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Fabricio
Miranda Borges e Junia Maria Ribeiro, com data de embarque prevista para 07/09/2020, após a data do pedido de
recuperação judicial. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 10.467,00, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento a vista para a
agência de turismo, que realizou o repasse do valor líquido de comissão de R$ 2.141,41, para a Recuperanda, em
06/02/2020. No sistema da Recuperanda constou valor de comissão de R$ 1.427,80, do qual habilitamos. O saldo
residual do pacote foi pago com cartão de crédito em 06/02/2020. Procedemos com o ajuste do crédito e
segregamos entre os passageiros.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas, Srs. Kaio Luiz Accordi Vivian, Marcio Luiz Vivian e Marileides
Accordi Vivian, com data de embarque para 30/04/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento da entrada
diretamente para a Recuperanda, no valor de R$ 9.038,70, em 06/09/2019. Não houve pagamento de comissão
visto que a venda foi realizada por setor interno da Recuperanda (Loja). Em 30/04/2020, houve reembolso parcial,
no valor de R$ 4.293,38, restando crédito de R$ 4.293,38.
Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ
(04/06/2020). Procedemos com o ajuste do crédito.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas, Srs. Karla Fernanda da Silva Kiister, Nivaldo KiisterRita Catia Da
Silva Kiister, com data de embarque para 09/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram
listado na Relação de Credores do art. 52 com crédito total de R$ 61.328,94, segregado igualmente entre os 3
passageiros. Foi realizado pagamento da entrada a vista para a agência de turismo, que realizou repasse para a
Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 7.834,53, em 23/12/2019. Contou registrado no sistema da
Recuperanda comissão paga a agência no valor de R$ 8.024,20, do qual habilitamos. O saldo de R$ 53.494,62 foi
pago mediante a entrega de 6 cheques pré datados, sendo que todos foram compensados. Adicionalmente,
realizamos cálculo de atualização do crédito da data do embarque vencido até a data do pedido de RJ
(04/06/2020).
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fls. 2098

Divergências e Habilitações
Adm.
#

772

773

NOME

Kathia Helena Silva Dias

Katia Cristiane Arjona Maciel Ramacioti

774

Katia Guarischi Mattos Silva de Sousa

775

Katia Janaina de Moura Jardim

776

777

Katia Maria Duarte Guerra Machado

Keila Oliveira Zoghbi

CPF

368.230.746-04

132.168.888-19

5754272804

284.444.408-33

604.512.976-87

114.086.618-45

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

36.766,49

6.786,05

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

41.233,98

-

Sim

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

R$

31.899,64

-

N/A

Exclusão

Classe III

R$

2.940,31

-

N/A

Alteração

Classe III

R$

R$

35.486,01

68.796,22

-

86.148,49

N/A

Sim

4.693,45

Alteração

Classe III

Classe III

Valor Movimento

Exclusão

Alteração

3.276,59

-

31.899,64

2.018,38

-

35.486,01

19.043,81

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

41.459,94

10.062,64

-

4.958,69

-

87.840,03

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
As credoras, Sras. Cemir Ângela de Souza e Kathia Helena Silva Dias, constaram na Relação de Credores do Art.
52 com crédito total de R$ 73.532,99, segregado em 50% para cada. Foram apresentadas divergências aos créditos
individuais de R$ 36.766,49, com detalhamento dos valores pagos por ambas as credoras, cujo valor pleiteado
pelas credoras, individualmente, correspondem a R$ 41.233,98, totalizando R$ 82.467,96. Esta Administradora
Judicial validou os pagamentos por meio de consulta ao sistema da Recuperanda e documentos financeiros e
contábeis, e atualizou o crédito por TJSP e juros de 1% a.a., da data do vencimento do embarque (11/05/2020) até
a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Diante do exposto, foi acatado o pedido da divergência de crédito, e habilitado o valor total de R$ 82.919,88,
segregado em R$ 41.459,94 para cada credora.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, sendo EMERSON CÁSSIO RAMACIOTI e KATIA CRISTIANE
ARJONA MACIEL RAMACIOTI, com data de embarque para 13/05/2020, que não ocorreu. Em 15/01/2020, foi
feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido
de R$ 12.113,25 para a Recuperanda. O pagamento do valor residual de R$ 36.518,72 foi feito com cartão de
crédito em 4 parcelas, no dia 15/01/2020. No dia 29/01/2020, houve uma contratação complementar de traslado,
que gerou pagamento adicional por parte dos clientes, diretamente à agência, via depósito, e repassado o valor
líquido de comissão de R$ 1.460,95 (EUR 305,00) para a Recuperanda. O valor total de comissão paga à agência,
indicado no sistema, é de R$ 6.456,74, do qual habilitamos. Em 27/04/2020, contou registro do estorno total do
valor pago via cartão de crédito de R$ 36.518,72. Houve ainda transferência do valor de R$ 1.331,62, em
31/01/2020, referente ao file 2341311.11. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data de
vencimento do embarque (13/05/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste
Trata-se de pacote contratado pelos Srs Eduardo Carvalho De Sousa e Katia Guarischi Mattos Silva De Sousa,
cujo valor sistêmico dos pagamentos líquidos de comissão somaram R$ 63775,50. O valor da comissão constante
no sistema foi de R$ 6.737,12, retido pela agência de turismo do valor da entrada a vista, que repassou o valor
líquido para a Recuperanda. Em análise ao crédito, esta administradora judicial verificou que a Recuperanda
emitiu carta de crédito assinada, informando valor em dólar de USD 17.204,00 (valor bruto). Desta forma,
excluímos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 63.799,28 (segregado igualmente entre
os passageiros), para fazer constar crédito em moeda estrangeira de USD 17.204,00, conforme carta de crédito,
também segregado ingualmente entre os credores/passageiros.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, EDILSON PEREIRA JARDIM e KATIA JANAINA DE MOURA
JARDIM, com data de embarque para 16/04/2020, que não ocorreu. Em 23/01/2020, foi feito pagamento do valor
da entrada, via depósito direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$ 4.883,40 para a
Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 3.921,60. Segundo constou no
sistema da Recuperanda, o valor de R$ 1.000,00 foi pago via depósito no dia 23/01/2020. Ainda, foi feito
pagamento no dia 22/01/2020 no valor de R$ 22.881,60 via cartão, valor que foi estornado posteriormente no dia
25/03/2020. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque
(16/04/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou
divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote adquiridos pelos Srs Katia Maria Duarte Guerra Machado e Jose Henrique Rosa Machado, com
embarque previsto para 18/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos líquidos de comissão
totalizou R$ 70.972,20. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com
valor total de R$ 70.972,01, na classe III - quirografários. Foi apresentada divergência de crédito pleiteando valor
constante de carta de crédito emitida pela Recuperanda de USD 20.508,00.
Esta Administradora Judicial realizou análise do documento apresentado pelos credores em divergência, bem como
em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou a novação do crédito mediante
emissão de carta de crédito assinada pela Recuperanda, em moeda estrangeira, no valor de USD 20.508,00, motivo
pelo qual acatamos o pedido da divergência de crédito.
Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 20.508,00 (em moeda estrangeira),
segregado entre os credores Katia Maria Duarte Guerra Machado e Jose Henrique Rosa Machado, com USD
10.254,00 para cada, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 3 passageiros, Srs. Salomao Zoghbi Neto, Keila Oliveira Zoghbi e
Priscila Kuhl Zoghbi, com data de embarque para 28/03/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores
constaram listados na Relação de Credores do art. 52 com crédito total de R$ 206.388,65, segregado igualmente
entre os 3 passageiros. Foi apresentada divergência de crédito pleiteando o valor pago pelos credores de R$
258.445,46, e disponibilizados os recibos emitidos pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise do pedido feito em divergência de crédito, bem como de registros
sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou o pagamento total de R$ 258.455,46, realizado em
07/02/2020 via TED, em conta da Recuperanda. Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização do crédito da
data do embarque vencido (28/03/2020) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020), sendo o
crédito atualizado no valor de R$ 263.520,08.
Diante do exposto, acatamos totalmente o pedido formulado em divergência de crédito para fazer constar
habilitado o valor total de R$ 263,520,08, segregado entre os passageiros, Srs. Salomao Zoghbi Neto, Keila
Oliveira Zoghbi e Priscila Kuhl Zoghbi, no valor de R$ 87.840,03, para cada passageiro, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
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fls. 2099

Divergências e Habilitações
Adm.
#

778

NOME

Keila Santanna Mello de Marchi

CPF

834.848.338-15

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

25.199,43

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

3.476,49

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

28.675,92

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

779

Keizo Katayama

300.472.508-87

Classe III

R$

35.898,28

-

N/A

Exclusão

-

35.898,28

-

Classe III

780

Klaus Peter Rieckmann

764.638.698-72

Classe III

R$

22.753,00

-

N/A

Exclusão

-

22.753,00

-

Classe III

781

Klaus Peter Rieckmann

764.638.698-72

Classe III

R$

35.200,00

-

N/A

Alteração

22.753,50

57.953,50

Classe III

782

Ktreee Penso Tecnologia da Informação Ltda

11.319.574/0001-43

Classe III

R$

1.230,00

-

N/A

Alteração

11.232,03

12.462,03

Classe III

783

Kunie Nakajima

315.346.608-44

Classe III

R$

42.138,72

-

N/A

Alteração

230,95

42.369,67

Classe III

784

Laercio Carlos de Araujo Filho

567.041.788-72

Classe III

R$

10.471,68

-

N/A

Alteração

54,83

10.526,51

Classe III

785

Lais Maria Campos Mathias

323.997.478-95

Classe III

R$

35.453,98

-

N/A

Alteração

394,18

35.848,16

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Keila Santanna Mello de
Marchi e Jose Antonio de Marchi, com data de embarque prevista para 09/05/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 50.398,85,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento a vista da entrada para a agência de turismo,
que realizou repasse para a Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 5.737,69, em 10/02/2020. Constou
registro do valor de comissão de R$ 6.699,43 no sistema da Recuperanda, do qual habilitamos. O valor residual de
R$ 44.662,88 foi pago mediante a entrega de 4 cheques pré datados, sendo que todos foram compensados.
Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização da data do embarque vencido até a data do pedido de RJ
(04/06/2020). Procedemos com o ajuste na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ITSUKO KATAYAMA e KEIZO KATAYAMA, com data de
embarque para 24/03/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou R$ 6.739,32 em
31/07/2019. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
9.525,03. Adicionalmente, saldo residual pago em 7 cheques pré datados totalizando (R$ 65.057,23). Destes
cheques, todos foram compensados. Em 03/03/20 foi enviado uma carta de crédito para viagem futura,cujo valor
foi US$ 20.640,00. Tendo em vista a nota de crédito com valor de confissão de dívida emitida pela Recuperanda,
acatamos a divergência e alteramos o crédito para moeda estrangeira, no valor de USD 20.640,00, segregado entre
os credores pelo valor de USD 10.320,00.
Trata-se de crédito referente a compra de 3 pacotes de viagem (Files 2439888.1, 2439888.2 e 2444331.1) para 2
passageiros, Srs. Klaus Peter Rieckmann e Maria de Fatima Leme Rieckmann, com datas de embarque previstas
para 23.08.2020 (File 2444331.1) e 25.04.2021 (Files 2439888.1 e 2439888.2), após o pedido de RJ
(04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 115.906,00, segregado igualmente entre os passageiros.
No File 2444331.1 foi realizado pagamento a vista no valor de R$ 70.399,00, em 29/11/2020. No File 2439888.1
foi realizado também pagamento a vista no valor de R$ 4.960,00, em 21/11/2020. Já no File 2439888.2 foi
realizado pagamento da entrada de R$ 15.179,00, em 08/01/2020, e na mesma data, houve pagamento do valor
residual com cartão de crédito no valor de R$ 25.369,00. O crédito pago totalizou R$ 115.907,00. Não houve
pagamento de comissão para agência de turismo visto que as vendas foram realizadas por setor interno da
Recuperanda (Loja).
Diante do exposto, Habilitamos o valor de R$ 115.907,00 na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de 3 pacotes de viagem (Files 2439888.1, 2439888.2 e 2444331.1) para 2
passageiros, Srs. Klaus Peter Rieckmann e Maria de Fatima Leme Rieckmann, com datas de embarque previstas
para 23.08.2020 (File 2444331.1) e 25.04.2021 (Files 2439888.1 e 2439888.2), após o pedido de RJ
(04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 115.906,00, segregado igualmente entre os passageiros.
No File 2444331.1 foi realizado pagamento a vista no valor de R$ 70.399,00, em 29/11/2020. No File 2439888.1
foi realizado também pagamento a vista no valor de R$ 4.960,00, em 21/11/2020. Já no File 2439888.2 foi
realizado pagamento da entrada de R$ 15.179,00, em 08/01/2020, e na mesma data, houve pagamento do valor
residual com cartão de crédito no valor de R$ 25.369,00. O crédito pago totalizou R$ 115.907,00. Não houve
pagamento de comissão para agência de turismo visto que as vendas foram realizadas por setor interno da
Recuperanda (Loja).
Diante do exposto, Habilitamos o valor de R$ 115.907,00 na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
A Recuperanda havia listado apenas 1 fatura na Relação de Credores do Art. 52. Incluímos a 2ª fatura que não
constou habilitada.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas, CECILIA NAKAJIMA, KUNIE NAKAJIMA e OLGA
NAKAJIMA, com data de embarque para 11/05/2020, que não ocorreu. Em 23/12/2019, foram feitos 3
pagamentos a vista, via depósito bancário, no valor total de R$ 126.416,16, diretamente na conta da Recuperanda.
Cabe ressaltar que, não houve pagamento de comissão a terceiros, visto que a venda ocorreu por setor interno
(Loja).
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Laercio Carlos de Araujo Filho
e Valeria Maria dos Santos de Araujo, com data de embarque prevista para 12/05/2020, que não ocorreu. Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 20.943,36, segregado
igualmente entre os passageiros. Esta administradora judicial analisou informações constantes do sistema e
documentos fornecidos pela Recuperanda e apurou recebimento financeiro total de R$ 69.811,21, via transferência
eletrônica e cartão de crédito, porém, houve estorno integral do pagamento com cartão de crédito de R$ 48.866,00,
restando crédito de R$ 20.945,20. Não houve pagamento de comissão a agência de turismo visto que a venda se
deu por setor interno da Recuperanda (Loja). Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data do
embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo valor atualizado correspondeu a R$ 21.053,02.
Procedemos com o ajuste do crédito.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Helio Gomes Mathias e Lais Maria
Campos Mathias, com data de embarque prevista para 09/04/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 70.907,96, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago pelos credores de R$ 71.696,31, via transferência bancária e cheque. Realizamos o ajuste do
crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
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fls. 2100

Divergências e Habilitações
Adm.
#

786

NOME

Lara Souza Camargo Pieri

CPF

119.392.028-09

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

13.936,70

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Valor Movimento

1.900,34

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

15.837,04

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

787

Larissa de Andrade Azambuja

250.115.908-01

Classe III

R$

33.686,60

-

N/A

Alteração

141,42

33.828,02

Classe III

788

Laura Beatriz Alves Rodrigues

627.467.821-20

Classe III

R$

31.061,39

-

N/A

Alteração

5.417,25

36.478,64

Classe III

789

Lauro Ferreira da Silva Pinto Neto

364.825.957-15

Classe III

R$

22.950,47

-

N/A

Alteração

3.131,40

26.081,87

Classe III

790

Lavinia Pereira da Silva Cazzani

791

Leda Janot

792

Lediane Aparecida Bueno de Brito

793

Leila de Fatima Fornitano Nihari

916.168.167-91

2115980549

428.669.178-04

5211935837

Classe III

R$

25.250,40

-

N/A

Alteração

2.805,60

28.056,00

Classe III

Classe III

R$

55.482,85

-

N/A

Alteração

9.340,36

64.823,21

Classe III

Classe III

R$

21.608,29

-

N/A

Alteração

2.650,29

24.258,58

Classe III

Classe III

R$

40.371,92

-

N/A

Alteração

5.075,48

45.447,40

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 4 passageiros, Srs. Fabrizio Pieri
Barin, Franceso Pieri Barin, Lara Souza Camargo Pieri e Lorenzo Pieri Barin, com data de embarque prevista para
07/07/2020, após o pedido de RJ. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do
Art. 52, com crédito total de R$ 55.746,81, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento
do valor da entrada para a agência de turismo, que realizou repasse do valor líquido de R$ 11.402,54 para a
Recuperanda, em 27/11/2020. O valor da comissão registrado no sistema da Recuperanda é de R$ 7.602,40, do
qual habilitamos. O saldo residual do pacote de R$ 44.343,21 foi pago com cartão de crédito em 27/11/2020.
Procedemos com o ajuste do valor do crédito e segregamos entre os passageiros.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para a passageira, Sra. Larissa De Andrade Azambuja,
com data de embarque prevista para 12/05/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52,
com crédito total de R$ 33.686,60. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 33.828,02, via transferências
bancárias e cheques. Não houve pagamento de comissão. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores
do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Laura Beatriz Alves Rodrigues e Wanderlei Farias Santos, com data
de embarque para 09/08/2020, não embarcados. Foram feitos dois pagamentos do valor da entrada, via depósito
bancário dia 10/12/19 ( R$ 12.095,86) e via depósito bancário dia 11/12/19 ( R$ 693,50), o valor residual foi
pago cartão de crédito de Viviane Carmo Farias Santos (R$ 49.333,50) em 6 vezes. O sistema da Recuperanda
registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 10.834,49, do qual habilitamos.Foi validado
o pagamento do cliente R$ 72.957,27. Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente
entre eles.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passegeiros, Srs. Lauro Ferreira da Silva Pinto Neto e Maria da
Conceicao Milanez, com data de embarque para 27/03/2021, após o pedido de RJ. Os credores constaram listados
na Relação de Credores do Art. 52 com o valor total de R$ 45.900,94. Foram realizados 2 pagamentos para a
agência de turismo, que realizou repasse para a Recuperanda dos valores líquidos de comissão de R$ 8.575,88 e
R$ 3.976,82, em 04/10/2019 e 16/12/2019, respectivamente. O valor total de comissão registrado no sistema da
Recuperanda correspondeu a R$ 6.260,37, do qual habilitamos. O saldo residual de R$ 33.350,66 foi pago com
cartão de crédito, em 04/10/2019. Realizamos o ajuste do cré
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Lavinia Pereira Da Silva
Cazzani e Renato Barbosa, com data de embarque prevista para 03/07/2020. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 50.500,80, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 56.112,00, via transferência bancária e cartão de crédito, além do
pagamento de comissão a agência de turismo no valor de R$ 5.611,20, totalizando R$ 56.112,00. Realizamos o
ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, OSVALDO JANOT FILHO e LEDA JANOT, com data de
embarque para 07/06/2021, data posterior a Recuperação Judicial. Em 26/08/2020, foi feito pagamento do valor
da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$ 7.10,82
para a Recuperanda. Valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 11.535,40. Também, houve
pagamento via depósito bancário no valor de R$ 25.215,60 no dia 19/12/2019. Segundo constou no sistema da
Recuperanda, o valor residual de R$ 85.752,00 que foi pago via cartão de crédito nodia 18/12/2019.
Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito de um dos depósitos que tinha data do vencimento do
embarque (12/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ
apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de
atualização.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, Lediane Aparecida Bueno de Brito e Roberto aparecido Rodrigues de
Brito, com data de embarque para 02/06/2020. Foi feito um pagamento em cartão de crédito, sendo 03/12/19
cartão de Roberto Aparecido Rodrigues valor de ( R$ 30.666,58) e deposito bancario valor de ( R$ 12.550,00).O
valor residual de ( R$ 27.014,40) foi pago direto ao fornecedor. O sistema da Recuperanda registrou valor de
comissão descontado pela agência de turismo de R$ 5.268,26, do qual habilitamos. Foi validado o pagamento do
cliente montante de ( R$ 48.484,84) com atualização monetária ( R$ 32.32) para data de pedido de RJ. Constam 2
passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoa, LEILA DE FATIMA FORNITANO NIHARI e SERGIO NIHARI,
com data de embarque para 25/09/2020, data posterior a recuperação judicial. Em 07/02/2020, foi feito pagamento
do valor da entrada, via cartão de crédito no valor de R$ 63.626,36 para a Recuperanda. Segundo constou no
sistema da Recuperanda, o valor de R$ 27.268,44 que foi pago via depósito no dia 07/02/2020. Adicionalmente,
não aplicamos cálculo de atualização do crédito, pois a data do vencimento do embarque (25/09/2020) é posterior
ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação
ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2101

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

794

Leila Gomes de Andrade

298.424.177-00

Classe III

R$

27.277,66

795

Leila Pettengill Galvao

542.476.591-20

Classe III

R$

13.474,36

796

Lelia de Souza Fernandes

673.698.049-68

Classe III

R$

797

Lelia Ferreira Bottaro

436.048.896-34

Classe III

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Sim

Alteração

3.358,55

30.636,21

Classe III

-

N/A

Alteração

3.366,49

16.840,85

Classe III

22.920,04

-

N/A

Alteração

3.124,71

26.044,75

Classe III

R$

5.874,70

-

N/A

Alteração

3.415,07

9.289,77

Classe III

-

N/A

Alteração

1.174,99

8.764,91

Classe III

-

Sim

Alteração

798

Lenir Schambeck

221.496.359-68

Classe III

R$

7.589,92

799

Lenira De Castro Luiz

208.448.326-34

Classe III

R$

10.890,24

30.636,21

Análise Administradora Judicial

-

10.890,24

-

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiras, Srs. Renata Varella Dutra e Leila Gomes de Andrade,
com data de embarque para 06/09/2020, após o pedido de recuperação judicial (04/06/2020). As credoras
constaram listadas na Relação de Credores do Art. 52 pelo valor total de R$ 54.555,32. Foi apresentada
divergência de crédito acompanhada de recibos emitidos agência de turismo e crédito total pleiteado de R$
61.272,42, segregado em R$ 30.636,21 para cada passageira.
Esta Administradora Judicial empenhou análise aos documentos disponibilizados pela divergência de crédito, bem
como em informação sistêmica e em documentos fornecidos pela Recuperanda, e validou o valor total líquido
recebido pela Queensberry de R$ 54,555,32, além de comissão paga à agência de turismo no valor total de R$
6.717,10, totalizando crédito de R$ 61.272,42.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito e habilitamos o valor total de R$ 61.272,42, segregado
igualmente entre as passageiras Renata Varella Dutra e Leila Gomes de Andrade, na Classe III - Quirografário, da
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, HARLEY CARDOSOS GALVAO e LEILA PETTENGILL GALVAO,
com data de embarque para 29/06/20. Foi feito um pagamento em 10/010/2020 deposito bancario ( R$
10.105.07), saldo residual no valor de (R$ 39.297,51) pagos em 4 cheques pré-datados, sendo apenas 2
compensados no valor de (R$ 19.648,74) , identificamos que a empresa possui em sua custodia dois cheques
,não compensados, no valor de (R$ 19.648,74). Adicionalmente, a recuperanda aplicou multa de R$ 2806,96 por
cancelamento.O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
6.734,84, do qual habilitamos . Crédito validado no montante de (R$ 33.681,69).Constam 2 passageiros, motivo
pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. Os credores concordaram com valores , porém alegaram por
terem idade avançada não deveriam serem credores quirografários. . Diante do exposto, não acatamos a
divergência, pois a relação de credores perfaz em função das Classes previstas na lei e não na idade dos credores
pessoa física.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Adriana Reis Gabriel. Joice Reis Gabriel e Maria de Fatima Fedrigo
com data de embarque para 19/03/2021, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via
transferência bancária para a Recuperanda no valor de (R$ 9.706,02). Saldo Residual pago via cartão de credito no
valor de (R$ 36.133,05) parcelado em 4x identificamos ainda pagamento direto ao fornecedor no valor de (R$
27.350,16).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas (R$ 11.749,39) com data de embarque para 14/05/2020, não
embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o
valor líquido de (R$ 15.681,15) para a Recuperanda, restante saldo residual de (R$ 38.417,96) parcelado em 5
vezes no cartão de credito, identificamos estorno do valor parcelado no cartão bem como a Recuperanda aplicou
multa no valor de (R$ 3.931,76) devido ao cancelamento por parte do passageiro. O crédito foi dividido entre os 2
passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas Antonio Luiz Canella, Inede Fontana Canella, Joao Schambeck, Lenir
Schambeck, Paulo Roberto Barbosa, Roseli Terezinha Marcon Barbosa, com data de embarque para 18/09/2020,
que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e
repassado o valor líquido de (R$ 12.847,27) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 48.266,82)
via cartão de crédito, parcelado em 4 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para grupo de 10 passageiros, Srs. Beatriz Maria
Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda Dolabella, Paulo Cesar Machado, Lenira de Castro Luiz,
Bony Maria de Figueiredo Mariano, Jorge Wellington da Cunha Dourado, Andrea Picinin Paolucci, Maria Vilma
Afonso Alagiyawanna, Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo. O grupo correspondente a análise de
crédito envolveu 3 referências de compras identificadas pelos Files 2410953.1, 2410953.2 e 2410953.3. Foi
apresentada divergência de crédito requerendo ajustes em valores pagos pelos credores, habilitação dos créditos
das Sras Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo e exclusão dos créditos de Lenira de Castro Luiz e
Andrea Picinin Paolucci, porém, sem o envio de documentação suporte acerca dos comprovantes dos pagamentos,
bem como, detalhamento de cada credor relacionado ao grupo.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise em informações constantes da divergência de crédito, bem
como em informações dos sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou os créditos dos credores
relacionados no grupo.
O File 2410953.1, possui todos os passageiros do grupo, todavia, procedemos com as exclusões dos créditos de
Lenira de Castro Luiz e Andrea Picinin Paolucci, conforme solicitado em divergência, bem como habilitou as Sras
Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo, com base em informações sistêmica. Como critério de apuração
dos créditos foram verificados pagamentos realizados com cheques e cartões de crédito, de cada pagante e
identificados os respectivos estornos, devoluções e resgates totais e parciais, de cada credor, resultando no crédito
total líquido de R$ 55.293,54. Os valores pagos à Recuperanda a vista (depósitos e transferências eletrônicas)
totalizaram R$ 25.252,54, e foram segregados igualmente entre os 8 credores habilitados por esta Administradora
Judicial, sendo distribuído o valor por passageiro de R$ 3.156,57. O total habilitado por este File corresponedeu a
R$ 80.546,08, vide composição no Anexo I.
O File 2410953.2 possui como credores apenas os Srs. Paulo Cesar Machado e Bony Maria de Figueiredo
Mariano. O valor total recebido pela Recuperanda por esta referência validado conforme sistema e documentos
correspondeu a R$ 10.039,91, além de registro de comissão de R$ 674,34, totalizando R$ 10.714,25, segregado
igualmente entre os passageiros.
O File 2410953.3 possui como credores Beatriz Maria Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2102

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

1.435,84

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

800

Lenira De Castro Luiz

208.448.326-34

Classe III

R$

1.435,84

-

Sim

Exclusão

801

Leny Bravo de Almeida Arienti

242.743.807-34

Classe III

R$

1.386,21

-

N/A

Alteração

6,67

1.392,89

Classe III

802

Leo Fernando Krape

Classe III

R$

35.931,60

-

N/A

Alteração

1.136,59

37.068,19

Classe III

2534315900

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe III

803

Leonardo Capozzielli Loduca Cruz

340.844.518-43

Classe III

R$

27.153,29

-

N/A

Alteração

6.618,92

33.772,21

Classe III

804

Leonardo Fonseca

767.968.507-00

Classe III

R$

24.715,83

-

N/A

Alteração

3.934,59

28.650,42

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para grupo de 10 passageiros, Srs. Beatriz Maria
Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda Dolabella, Paulo Cesar Machado, Lenira de Castro Luiz,
Bony Maria de Figueiredo Mariano, Jorge Wellington da Cunha Dourado, Andrea Picinin Paolucci, Maria Vilma
Afonso Alagiyawanna, Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo. O grupo correspondente a análise de
crédito envolveu 3 referências de compras identificadas pelos Files 2410953.1, 2410953.2 e 2410953.3. Foi
apresentada divergência de crédito requerendo ajustes em valores pagos pelos credores, habilitação dos créditos
das Sras Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo e exclusão dos créditos de Lenira de Castro Luiz e
Andrea Picinin Paolucci, porém, sem o envio de documentação suporte acerca dos comprovantes dos pagamentos,
bem como, detalhamento de cada credor relacionado ao grupo.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise em informações constantes da divergência de crédito, bem
como em informações dos sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou os créditos dos credores
relacionados no grupo.
O File 2410953.1, possui todos os passageiros do grupo, todavia, procedemos com as exclusões dos créditos de
Lenira de Castro Luiz e Andrea Picinin Paolucci, conforme solicitado em divergência, bem como habilitou as Sras
Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo, com base em informações sistêmica. Como critério de apuração
dos créditos foram verificados pagamentos realizados com cheques e cartões de crédito, de cada pagante e
identificados os respectivos estornos, devoluções e resgates totais e parciais, de cada credor, resultando no crédito
total líquido de R$ 55.293,54. Os valores pagos à Recuperanda a vista (depósitos e transferências eletrônicas)
totalizaram R$ 25.252,54, e foram segregados igualmente entre os 8 credores habilitados por esta Administradora
Judicial, sendo distribuído o valor por passageiro de R$ 3.156,57. O total habilitado por este File corresponedeu a
R$ 80.546,08, vide composição no Anexo I.
O File 2410953.2 possui como credores apenas os Srs. Paulo Cesar Machado e Bony Maria de Figueiredo
Mariano. O valor total recebido pela Recuperanda por esta referência validado conforme sistema e documentos
correspondeu a R$ 10.039,91, além de registro de comissão de R$ 674,34, totalizando R$ 10.714,25, segregado
igualmente entre os passageiros.
O File 2410953.3 possui como credores Beatriz Maria Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda
Trata-se de pacote para 2 pessoas, CHRISTIANE ALMEIDA SILVA DE OLIVEIRA e LENY BRAVO DE
ALMEIDA ARIENTI, com data de embarque para 13/05/2020, cujo embarque não ocorreu. Em 21/11/2019, foi
feito pagamento do sinal de R$ 2.772,42 em conta corrente da Recuperanda. Não houve pagamento de comissão
visto que a venda foi realizada por departamento interno da Recuperanda (Loja). Não foi registrado pagamento
adicional deste file 2441366.1, no sistema da Recuperanda.
Trata-se de crédito referente a de compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Leo Fernando Krape e
Melanie de Freitas Cortez Krappe, com data de embarque prevista para 19/05/2021, após o pedido de recuperação
judicial (04/09/2020). Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$
71.863,20, segregado igualmente entre os passageiros. A credora se manifestou administrativamente com dúvida
acerca do voucher emitido pela cia marítima, sem constestar o valor do crédito.
Esta Administradora Judicial empreendeu análise em informações do sistema da Recuperanda e de documentos
fornecidos pela Queensberry e validou valor total recebido pela Recuperanda de R$ 74.136,38. Constou no
sistema da Recuperanda registro de pagamento de comissão a agência de turismo no valor de R$ 7.080,48. Não
habilitamos a comissão visto que não houve constestação na manifestação da credora, visto que há a possibilidade
da agência ter realizado reembolso. Procedemos com o ajuste do crédito conforme análise.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Denise Carmem
Capozzielli e Leonardo Capozzielli Loduca Cruz, com data de embarque prevista para 02/07/2020, após o pedido
de RJ. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de
R$ 54.306,59, segregado igualmente entre os passageiros. Foram realizados pagamentos a vista para a agencia de
turismo, que realizou repasses dos valores liquidos de comissao de R$ 15.000,00 e R$ 19.975,98, em 20/12/2019
e 23/12/2019, respectivamente, para a Recuperanda. Constou registrado no sistema da Recuperanda pagamento de
comissao no valor de R$ 13.236,61, do qual habilitamos. O valor residual pago pelo pacote foi realizado com
cartão de crédito, no valor de R$ 19.331,83, em 20/12/2019. Procedemos com o ajuste do crédito na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Jacqueline Fonseca e Leonardo Fonseca com data de embarque para
04/04/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária para a
Recuperanda no valor de (R$ 49.341,66). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de
vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2103

Divergências e Habilitações
Adm.
#

805

806

NOME

Leticia Froes Vezozzo

Leticia Pires

CPF

962.028.589-15

111.418.246-04

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

14.353,01

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

R$

4.934,35

-

N/A

Sem movimento

-

N/A

Alteração

Valor Movimento

-

0,55

-

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

14.352,46

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

4.934,35

Classe III

0,28

16.196,00

Classe III

807

Leticia Young de Oliveira Barros

325.383.558-85

Classe III

R$

16.196,28

808

Levy Alves Ferreira Nogueira da Silva

011.847.786-20

Classe III

R$

18.542,82

-

N/A

Alteração

267,83

18.810,65

Classe III

809

Li Shu Ching

111.397.558-03

Classe III

R$

9.980,00

-

N/A

Sem movimento

-

9.980,00

Classe III

810

Lidia Maria Sodre de Moraes

882.354.757-15

Classe III

R$

8.617,02

-

N/A

Alteração

9.792,27

Classe III

1.175,25

811

Ligia Vasconcellos Oliva Buratto

075.939.498-93

Classe III

R$

23.466,30

-

N/A

Alteração

3.837,53

27.303,83

Classe III

812

Lilia Kecia Barroso Guedes

628.731.643-87

Classe III

R$

15.042,13

-

N/A

Alteração

1.177,38

16.219,51

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 6 passageiros, Srs. DUARTE JOSE FERRAZ BRANCO, FLAVIO
ANTONIO ALQUERES DE SOUZA, ISABEL CRISTINA BETTENCOURT FRANÇA RODRIGUES,
SANDRA MARIA CARDOSO DE SOUZA, ROBERTO CERULLI VEZOZZO e LETICIA FROES VEZOZZO,
com data de embarque para 07/08/2020, data posterior a Recuperação Judicial. Foram realizados três pagamentos
via depósito no valor de R$ 28.848,27, no dia 30/09/2019, no valor de R$ 17.159,00, no dia 02/10/2019, e por
fim no valor de R$ 11.318,11 no dia 04/10/2019. Não constou pagamento de comissão visto que a venda ocorreu
por setor interno da Recuperanda (Loja). Houve ainda pagamento residual no valor total de R$ 45.272,44,
mediante a entrega de 4 cheques pré datados, sendo que todos foram compensados. Além dos pagamentos
mencionados, foram realizados 4 pagamentos com cartão de crédito, nos valores de R$ 10.000,00, 1 pagamento
con caartão de crédito no valor de R$ 28.848,27 e 1 pagamento com cartão de crédito no valor de R$ 15.919,80,
todavia, todos os pagamentos realizados com cartão foram integralmente estornados e comprovados pela
Recuperanda. Diante do exposto, o valor apurado por esta Administradora Judicial apresentou pequena
divergência com o valor constante da Relação de Credore do Art. 52, sendo que habilitamos o valor de R$
86.114,71, na Classe III - Quirografário, segregado igualmente para os 6 passageiros.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Leticia Pires e Marco Antonio Estevao Pires, com
data de embarque para 03/07/2020, após o pedido de recuperação judicial. Cabe destacar que os credores
constaram habilitados na Relação de Credores do art. 52 com crédito total de R$ 9.868,69, segregado igualmente
entre os passageiros. Em análise aos documentos e informações sistêmica fornecidos pela Recuperanda foi
validado o valor recebido pela Queensberry de R$ 48.246,96, via depósito e cartão de crédito. Porém, houve
estorno integral do valor pago com cartão de crédito de R$ 38.378,27. A agência de turismo Alliance Travel,
encaminhou para esta Administradora Judical e-mail com comprovante de pagamento de reembolso do valor
habilitado ao cliente (credor) pedindo que seja sub rogado como credor ao crédito, todavia, foi solicitado
documento assinado pelo credor que formalize a transação para a sub rogação do crédito, não entregue até o
encerramento da RC do Art. 7º § 2º, motivo pelo qual não acatamos.
Diante do exposto, habilitamos o valor de R$ 9.868,69, em favor de Leticia Pires e Marco Antonio Estevao Pires,
na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para a passageira, Sra. Leticia Young De Oliveira
Barros, com data de embarque prevista para 10/06/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art.
52, com crédito total de R$ 16196,28. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 16.196,00, via transferências
bancárias. Não houve pagamento de comissão. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º §
2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana carolina de Oliveira Latalisa Alves e Levy Alves Ferreira
Nogueira da Silva, com data de embarque para 07/04/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da
entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 12.429,12) para a
Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 23.919,28) via cartão de crédito a vista. O valor validado por
esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo
de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação
Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote aéreo para 4 pessoas, LI SHU CHING, LUIZ FERNANDO MATUSAKI , MARIA LUZIA
BETONI e WILSON MASSACHI ADACHI, com data de embarque para 11/09/2020. Foram feitos dois
pagamentos em cartão de crédito, sendo 13/02/20 cartão de Wilson Massachi Adachi valor de ( R$ 19.960,00) e
14/02/2020 cartão de Luiz Fernando Matusaki valor de ( R$ 19.960,00). Foi validado o pagamento do cliente
montante de ( R$ 39.920,00). Constam 4 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre
eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs. Lidia Maria Sodre de Moraes e Marcos Ramayana Blum de
Moraes, com data de embarque para 01/12/2020. Cabe destacar que os credores constaram listado na Relação de
Credores do art. 52 com crédito total de R$ 17.234,04, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
administradora judicial apurou recebimento financeiro total pela Recuperanda no valor de R$ 17.352,22, além do
pagamento de comissão à agência no valor de R$ 2.350,19, totalizando R$ 19.702,41. Todavia, constou reembolso
parcial ao cliente no valor de R$ 117,88, resultando no crédito de R$ 19.584,53. Procedemos com o ajuste.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs. Ligia Vasconcellos Oliva Buratto e Luiz Fernando Buratto, com
data de embarque para 09/04/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento via cartão de crédito dos valores, e
houve reembolso parcial em 06/04/2020 no valor de R$ 4.744,74. Houve pagamento de comissão a agência de
turismo no valor total de R$ 6.932,64, da qual habilitamos. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da
data do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste do crédito
montando o valor de 54.607,66.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas, Srs. Lilia Kecia Barroso Guedes, Paulo Caires Barbosa e Jose Airton
Pereira Guedes Junior, com data de embarque para 01/10/2020, sendo após o pedido de Recuperação Judicial. Foi
feito pagamento da entrada diretamente para a Recuperanda, no valor de R$ 45.124,64, em 06/02/2020, além do
pagamento de comissão da agência no valor de R$ 3.533,90, resultando no crédito de R$ 48.658,54. Procedemos
com o ajuste.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2104

Divergências e Habilitações
Adm.
#

813

NOME

Lilian Maria Lomanto

CPF

242.837.895-34

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

23.581,17

814

Lilian Rose Silveira Leite Chomko

177.442.358-86

Classe III

R$

35.114,20

815

Liliana Maria Antunes Correa F. Alves

105.990.368-77

Classe III

R$

27.349,96

816

Liliana Marta Capozzielli Loduca Cruz

111.189.268-70

Classe III

R$

28.996,90

817

Liliane Virgínia Passos de Quadros

185.161.817-15

Classe III

R$

2.196,37

818

Lindair Maria Pires Martins

717.963.128-00

Classe III

R$

22.744,50

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

21.076,80

-

21.890,50

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Valor Movimento

2.506,65

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

26.087,82

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

N/A

Alteração

6.026,41

41.140,61

Classe III

Sim

Alteração

26,08

27.376,05

Classe III

N/A

Alteração

0,87

28.997,77

Classe III

Sim

Alteração

19.694,13

21.890,50

Classe III

N/A

Alteração

46.147,77

68.892,27

Classe III

819

Liscio Fabio de Brasil Camargo

117.557.686-72

Classe III

R$

35.330,97

-

N/A

Alteração

5.984,37

41.315,34

Classe III

820

Lislaine Depieri Paulela

107.161.348-02

Classe III

R$

49.671,59

-

N/A

Alteração

2.183,20

51.854,79

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas LILIAN MARIA LOMANTO e VIRGINIA PRISCO PARAISO
DANTAS, com data de embarque para 31/05/2020, não embarcados. Foram feitos três pagamentos via depósito
bancário para a Recuperanda data 20/01/20 (R$ 5.000,00) e 21/01/20 nos valores de (R$ 3.171,28) (R$
8.228,02), livre de comissão, que foi pago e deduzido do credor na Relação em NF 831 no valor de (R$ 4.352,34)
que nós habilitamos, e valor residual pago em dois cartões 21/01/2020 nos valores de (R$ 17.856,72) e ( R$
17.980,73). Foi validado o credito no montante de ( R$ 52.175,63) com correção monetária ( R$ 61,12). O
crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação de credores da Recuperanda
apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da conversão da moeda.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Lilian Rose Silveira Leite
Chomko e Santa Maria Fracasso, com data de embarque prevista para 08/04/2020. Os credores constaram listados
na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 70.228,40, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 97.600,80, via transferência bancária e cartão de crédito. Entretanto,
houve estorno parcial de cartões de crédito no valor total de R$ 14.352,80, bem como reembolso aos credores no
valor total de R$ 2.112,00. Constou ainda, pagamento de comissão a agência no valor de R$ 10.903,20, do qual
habilitamos. O crédito correspondeu ao valor de R$ 81.136,00, do qual atualizamos até a data do pedido de RJ
(04/06/2020) para o valor de R$ 81.281,21. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º §
2º.
Trata-se de compra de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Liliana Maria Antunes Correa F. Alves
e João Ferreira Alves Junior, com data de embarque para 08/05/2020. Os credores constaram listados na Relação
de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 54.699,91. Foi apresentada divergência de crédito com
documentação suporte contestando acerca da cotação do dólar a época da aquisição do pacote. Esta administradora
judicial analisou a divergência de crédito, bem como informações constantes do sistema e documentos fornecidos
pela Recuperanda e validou recebimento pela Recuperanda do valor de R$ 53.054,72 relativo a parte terrestre
(Files 2459541.1 e 2459541.3) Foi feito pagamento da entrada diretamente para a Recuperanda, no valor de R$
30.000,00, em 23/01/2020. Não houve pagamento de comissão a agência visto que a venda foi realizada por setor
interno da Recuperanda. Acerca da parte aérea (file 2459541.2), não constou habilitado o crédito, visto que o
reembolso será realizado pela própria companhia aérea, conforme MP 295. Diante do exposto, habilitamos o
crédito de R$ 54.752,08, em favor de Liliana Maria Antunes Correa F. Alves e João Ferreira Alves Junior,
segregado entre os passageiros, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs. Liliana Marta Capozzielli Loduca Cruz e Sergio Loduca Cruz ,
com data de embarque para 02/07/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento a vista diretamente para a
Recuperanda, no valor de R$ 57.995,52, em 20/12/2019. Não houve pagamento de comissão. Procedemos com o
ajuste do crédito.
Trata-se de pacote contratado para uma pessoa LILIANE VIRGÍNIA PASSOS DE QUADROS, com data de
embarque para 08/09/2020. Foi feito um pagamento via depósito bancário data 01/02/19 (R$ 21.890,50) para a
Recuperanda e outro (R4 2.196,37) 27/11/19. A credora apresentou divência de crédito com comprovante
financeiro do dia 01/02/19 e sem questionar o pagamento do dia 27/11/19, foi questionado para credora o fato do
dia 27/11/19, mas ela não apresentou nenhum documento e não foi assunto da digergência apresentada. Acatamos
o pedido e não habilitamos o deposito do dia 27/11/19.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas JOAO MARTINS e LINDAIR MARIA PIRES MARTINS, com data
de embarque para 05/09/2020. Foi feito pagamento da entrada diretamente para a agência, que repassou via
depósito o valor líquido de comissão de R$ 11.541,82 em 19/08/2019 e R$ 13.587,00 em 20/12/19. O sistema da
Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 12.776,72, do qual
habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 31.902,00
cartão crédito e pago em 7 cheques pré-datados. Sendo todos compensados no total R$ 67.977,00. Crédito
validado no montante de (R$ 137.784,54), cujo valor será segregado entre os passageiros.
Trata-se de pacote contratado para 1 pessoa Liscio Fabio de Brasil Camargo , embarque cancelado file 234136012 com voo transferido com nova data de embarque para 13/09/2020 file 2341440-2. Foi feito pagamento do valor
da entrada, via depósito bancário valor líquido de comissao (R$ 7.694,19) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento residual (R$ 29.921,37) no cartão de crédito de Liscio Fabio Brasil de Camargo em 5 vezes.
Adionalmente, houve multa de cancelamento da viagempor parte do credor descontando valor de R$ 2.284,59.O
sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 5.984,37, do qual
habilitamos. Foi validado valor R$ 41.315,34.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs. Lislaine Depieri Paulela e Lisley Depieri Paulela Piovesan, com
data de embarque para 18/03/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listado na Relação
de Credores do art. 52 com crédito total de R$ 99.243,17 , segregado igualmente entre os passageiros. Foi
realizado pagamento da parte aérea diretamente para a cia aérea (BCC). A compra foi realizada diretamente na
loja, não havendo comissão. O valor de R$ 65.241,28 foi pago mediante a cartão de crédito, e o restante do valor
R$ 36.144,63 em depósitos realizados nas datas de 20/08/2020; 10/01/2020; 10/02/2020 e 02/03/2020. Crédito
validado no montante de R$ 101.385,90, que atualizado para a data do pedido de RJ (04/06/2020) correspondeu a
R$ 103.709,57. Realizamos o ajuste.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2105

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

821

Lisley Depieri Paulela Piovesan

5573044826

Classe III

R$

49.671,58

-

N/A

Alteração

822

Livia Caroline Bogo

8234995960

Classe III

R$

101,00

-

N/A

Exclusão

823

Lize Dias da Cunha

5138749765

Classe III

R$

19.097,33

-

N/A

Alteração

Valor Movimento

2.183,20

-

101,00

2.680,41

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

51.854,78

-

21.777,74

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

R$

9.036,77

-

N/A

Alteração

1.232,28

10.269,05

Classe III

448.769.738-73

Classe III

R$

13.936,70

-

N/A

Alteração

1.900,34

15.837,04

Classe III

Lorival Blanco

644.202.568-34

Classe III

R$

100,00

-

N/A

Exclusão

-

100,00

827

Lourdes Maria Garcia Vasconcelos

402.328.407-68

Classe III

R$

33.103,10

-

N/A

Alteração

-

20.863,23

12.239,87

Classe III

828

Lourdes Sjoman Torrano

310.030.441-15

Classe III

R$

32.077,64

-

N/A

Alteração

4.538,44

36.616,08

Classe III

829

Lourencita Beltrão Molento Boscardin

429.061.059-53

Classe III

R$

41.775,00

-

N/A

Exclusão

824

Lorena Mariana de Oliveira Rigobello

825

Lorenzo Pieri Barin

826

380655179

-

41.775,00

-

-

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs. Lislaine Depieri Paulela e Lisley Depieri Paulela Piovesan, com
data de embarque para 18/03/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listado na Relação
de Credores do art. 52 com crédito total de R$ 99.243,17 , segregado igualmente entre os passageiros. Foi
realizado pagamento da parte aérea diretamente para a cia aérea (BCC). A compra foi realizada diretamente na
loja, não havendo comissão. O valor de R$ 65.241,28 foi pago mediante a cartão de crédito, e o restante do valor
R$ 36.144,63 em depósitos realizados nas datas de 20/08/2020; 10/01/2020; 10/02/2020 e 02/03/2020. Crédito
validado no montante de R$ 101.385,90, que atualizado para a data do pedido de RJ (04/06/2020) correspondeu a
R$ 103.709,57. Realizamos o ajuste.
Trata-se de bilhete aéreo com pagamento diretamente ao fornecedor, do qual será reembolsado conforme MP 295.
Excluímos o crédito da RC.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs.Lize Dias Da Cunha e Rosa Maria Mello Dias, com data de
embarque para 15/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listado na Relação de
Credores do art. 52 com crédito total de R$ 38.194,66 , segregado igualmente entre os 2 passageiros. . A compra
foi realizada por intermédio de uma agência, ocasionando a habilitação da comissão, no vlaor de R$ 5.208,36. O
saldo de R$ 30.382,12 foi pago mediante a cartão de crédito, e o restante do valor em Depósito realizado em
21/01/2020. O crédito foi validado no montante de (R$ 43.555,48), cujo valor será segregadoentre os passageiros.
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas, Cistina Maria Gracia, Denise Posada Salton Daniel, Emilio Daniel,
Geraldo Alberto Bonato e Sandra Lea de Souza Bonatto com data de embarque para 01/07/2020, não embarcados.
Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de
(R$ 21.071,80) para a Recuperanda, restanto saldo residual de (R$ 72.967,16) parcelado em 9 vezes no Cartão de
credito. O crédito foi dividido entre os 6 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não
apresentou divergênca.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 4 passageiros, Srs. Fabrizio Pieri
Barin, Franceso Pieri Barin, Lara Souza Camargo Pieri e Lorenzo Pieri Barin, com data de embarque prevista para
07/07/2020, após o pedido de RJ. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do
Art. 52, com crédito total de R$ 55.746,81, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento
do valor da entrada para a agência de turismo, que realizou repasse do valor líquido de R$ 11.402,54 para a
Recuperanda, em 27/11/2020. O valor da comissão registrado no sistema da Recuperanda é de R$ 7.602,40, do
qual habilitamos. O saldo residual do pacote de R$ 44.343,21 foi pago com cartão de crédito em 27/11/2020.
Procedemos com o ajuste do valor do crédito e segregamos entre os passageiros.
Os credores constaram habilitados na Relação de Credores do Art. 52 com valor total de R$ 200,00. Não constou
identificado saldo em aberto pendende te reembolso por parte da Recuperanda, motivo pelo qual excluímos o
crédito.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Nei Fortes Vasconcelos e Lourdes
Maria Garcia Vasconcelos, com data de embarque prevista para 11/06/2020. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 66.206,19, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 24.479,73, via transferência bancária e cartão de crédito.Está incluso o
valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 8.631,40. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs. Lourdes Sjoman Torrano e Jose Renato Ferreira Torrano , com
data de embarque para 10/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento via depósitos bancários realizados em
15/01/2020 e 17/01/2020, nos valores de R$ 13.675,48 e 30.479,80, respectivamente. Também foi realizado
pagamento via cartão de crédito no valor de R$ 20.000,00. A compra foi realizada por intermédio de agência,
ocasionando a habilitação do crédito no valor de R$ 8.653,68. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização
da data do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste do crédito
totalizando o valor de R$ 72.808,96.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Lourencita Beltrão Molento Boscardin e Roberto
Nogueira Boscardin, com embarque previsto para 20/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos
pagamentos totalizou R$ 83.550,03, além de comissão paga a agência de R$ 8.674,45. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 83.550,01, na classe III - quirografários,
correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 21.104,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 21.104,00
(em moeda estrangeira), em favor de Lourencita Beltrão Molento Boscardin e Roberto Nogueira Boscardin, na
Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2106

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Lourival Machado de Oliveira Gomes

937.688.778-68

Classe III

R$

15.203,17

-

N/A

Alteração

831

Lucas Velloso Dutra

290.108.088-07

Classe III

R$

100,00

-

N/A

Exclusão

832

Lucia de Fatima Peixoto Carneiro

104.445.213-72

Classe III

R$

24.367,00

-

N/A

Alteração

3.266,58

27.633,58

Classe III

833

Lucia Helena Cintra Gomes Torres

133.331.048-06

Classe III

R$

24.569,81

-

N/A

Alteração

4.271,42

28.841,23

Classe III

834

Lucia Helena Gurjao Fernandes

139.709.683-72

Classe III

R$

6.289,74

-

N/A

Alteração

3.580,84

9.870,58

Classe III

835

Lucia Sivolella Wendling

296.041.687-20

Classe III

R$

26.098,55

-

N/A

Alteração

8.262,47

34.361,02

Classe III

Lucia Wendling

296.041.687-20

Classe III

R$

5.027,13

-

N/A

Exclusão

837

Luciano Ribeiro Pinto Junior

253.798.108-10

Classe III

R$

30.947,06

-

N/A

Alteração

838

Luciano Rodrigues Lins

123.244.344-15

Classe III

R$

41.863,17

-

N/A

Exclusão

-

-

100,00

5.027,13

5.746,55

-

41.863,17

17.283,05

Classe na RC
Art. 7º § 2º

830

836

2.079,88

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

-

36.693,61

-

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA GOMES, SILVIA
HELENA A. G. OLIVEIRA GOMES, TUBAL VILELA DA SILVA NETO e VIOLETA DINIZ VILELA, com
data de embarque para 20/05/2021. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único
deposito para recuperanda no valor R$ 12.677,62 em 21/02/2020. O sistema da Recuperanda registrou valor de
comissão descontado pela agência de turismo de R$ 8.319,50, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado
pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 24.067,54 e R$ 24.067,54 em 19/02/20, ambos com
cartão de crédito. Crédito validado no montante de (R$ 69.132,20) .Constam 4 passageiros, motivo pelo qual o
crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas ISABELA NICOLETI DUTRA, JOSE HERMINIO NICOLETI,
LUCAS VELLOSO DUTRA e MARIA INEZ NICOLETI DUTRA, com data de embarque para 21/08/2020, não
embarcados. Trata-se de comissão da Queensbery atuando como agência. Em função dos fatos , excluímos o
crédito de nossa base.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Antonio Afonso Reis Farias e Lucia de Fatima Peixoto Carneiro, com
data de embarque para 23/02/2021, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 12.624,93) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento residual (R$ 36.109,08) via cartão de crédito, parcelado em 4 vezes. O valor validado por esta AJ
corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de
atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial
(04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Antonio Carlos di Tullio e Maria Regina Di Tullio com data de
embarque para 10/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 44.179,80) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento
residual (R$ 4.070,92) via Nota Fiscal. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 1 pessoa, Srs. Lucia Helena Gurjao Fernandes, com data de embarque para
15/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listado na Relação de Credores do art. 52
com crédito total de R$ 6.289,74. O pagamento realizado através do cartãoi de crédito foi estornando. A compra
foi realizada por intermédio de uma agência, ocasionando a habilitação da comissão, no valor de R$ 3.540,24. O
crédito foi validado no montante de R$ 9870,58.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ALEXANDRE CARNEIRO WENDLING e LUCIA SIVOLELLA
WENDLING, com data de embarque para 05/09/2020, que não ocorreu. Em 13/10/19, foi feito pagamento do
valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 24326,28 para a Recuperanda. O valor de comissão
paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 6.470,68. Ainda, foi realizado o pagamento via depósito no dia
16/10/19 via depósito no valor de R$ 3.671,84. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de
R$ 34.253,25 que foi pago via cartão no dia 16/03/2020. Adicionalmente, não aplicamos cálculo de atualização do
crédito, da data do vencimento do embarque (05/09/2020) pois a data é posterior ao pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ALEXANDRE CARNEIRO WENDLING e LUCIA SIVOLELLA
WENDLING, com data de embarque para 05/09/2020, que não ocorreu. Em 13/10/19, foi feito pagamento do
valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 24326,28 para a Recuperanda. O valor de comissão
paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 6.470,68. Ainda, foi realizado o pagamento via depósito no dia
16/10/19 via depósito no valor de R$ 3.671,84. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de
R$ 34.253,25 que foi pago via cartão no dia 16/03/2020. Adicionalmente, não aplicamos cálculo de atualização do
crédito, da data do vencimento do embarque (05/09/2020) pois a data é posterior ao pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs. Luciano Ribeiro Pinto Junior e Maria Christina Ribeiro Pinto,
com data de embarque para 10/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listado na
Relação de Credores do art. 52 com crédito total de R$ 61.894,12, segregado igualmente entre os 2 passageiros. A
compra foi realizada por intermédio de uma agência, ocasionando a habilitação da comissão, no valor de R$
9.895,46. O crédito foi validado no montante de R$ 73.387,21, cujo valor será segregadoentre os passageiros.
Trata-se de pacote contratado pelos Srs Gertrudes Gomes Lins e Luciano Rodrigues Lins, cujo valor sistêmico dos
pagamentos líquidos de comissão somaram R$ 83.725,50. O valor da comissão constante no sistema foi de R$
10.553,40, retido pela agência de turismo do valor da entrada a vista, que repassou o valor líquido para a
Recuperanda. Em análise ao crédito, esta administradora judicial verificou que a Recuperanda emitiu carta de
crédito assinada, informando valor em dólar de USD 21.104,00 (valor bruto pago pelo credor). Desta forma,
excluímos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 83.726,33 (segregado igualmente entre
os passageiros), para fazer constar crédito em moeda estrangeira de USD 24.000,00, conforme carta de crédito,
também segregado igualmente entre os credores/passageiros.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2107

Divergências e Habilitações
Adm.
#

839

NOME

Lucila de Moura Fonseca

CPF

1087743842

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

26.146,75

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

108,51

-

69.444,50

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

26.255,26

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

840

Lucimara Barbosa De Andrade

257.048.018-54

Classe III

R$

69.444,50

-

N/A

Exclusão

Classe III

841

Lucineia Dalanezi Garcia Mira

170.334.758-70

Classe III

R$

35.687,28

-

N/A

Alteração

5.274,77

40.962,05

Classe III

842

Lucy Hitomi Miyazaki Okamoto

504.739.219-87

Classe III

R$

17.984,18

-

N/A

Alteração

4.337,85

22.322,03

Classe III

843

Luis Antonio Saul de Siqueira

116.248.501-97

Classe III

R$

15.437,86

-

N/A

Alteração

1.377,74

16.815,60

Classe III

844

Luis Carlos Scapucin

255.626.659-72

Classe III

R$

217,00

-

N/A

Alteração

4,25

221,25

Classe III

845

Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho

005.269.168-34

Classe III

R$

5.476,00

-

N/A

Alteração

3.668,80

9.144,80

Classe III

846

Luis Fernando Braga Rezende

965.199.678-15

Classe III

R$

16.757,09

-

N/A

Alteração

6.488,72

23.245,81

Classe III

847

Luis Roberto Martins Mendes

277.158.927-34

Classe III

R$

30.733,35

-

N/A

Alteração

4.145,40

34.878,75

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, HELENA MITICO SANADA FONSECA e LUCILA DE MOURA
FONSECA, com data de embarque para 15/05/2020, que não ocorreu. Em 18/12/2019, foi feito pagamento do
valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 24.229,85 para a Recuperanda. Segundo constou no
sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 26.224,85 também foi pago via depósito no dia 18/12/2019.
Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (15/05/2020)
até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência
em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Houve ratificação do acordo trabalhista, homologado pela 66ª Vara do Trabalho de São Paulo, no valor total de R$
83.333,34, a ser pago em 12 parcelas de R$ 6.944,45, com primeiro vencimento em 30/04/2020. A Recuperanda
comprovou pagamento das 2 primeiras parcelas. Na data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020) não
havia parcelas em atraso, sendo que o saldo devedor a vencer era de R$ 69.444,50. Cabe ressaltar que a credora
constou em duplicidade, com o mesmo valor de crédito nas classes I e III. Excluímos o crédito da classe III por se
tratar de crédito trabalhista.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, ANA CLÁUDIA GARCIA MIRA e LUCINEIA DALANEZI GARCIA
MIRA, com data de embarque para 13/09/20, não embarcado. Foi feito um pagamento unico deposito 03/12/2019
no valor de ( R$ 72.188,06). Foi descontado do credor 13/05/20 no valor ( R$ 771,37) PAX Mira como
COMISSÃO PAGA A PARTE. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência
de turismo de R$ 10.507,40, do qual habilitamos.Foi validado o pagamento do cliente montante de ( R$ 81.924,09
). Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. A relação de credores da
Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da conversão da
moeda.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs. Lucy Hitomi Miyazaki Okamoto e Reinaldo Massao Okamoto,
com data de embarque para 10/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listado na
Relação de Credores do art. 52 com crédito total de R$ 35.968,36, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
AJ validou valor total pago pelos credores de R$ 64.957,03, via depósitos e entrega de 4 cheques pré datados,
todavia todos os cheques foram resgatados no montante de R$ 28.983,03, sendo o valor residual de R$ 35.974,00.
Houve ainda pagamento de comissão à agência de turismo no valor de R$ 8.412,07, totalizando saldo a reembolsar
de R$ 44.386,07. Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização até a data do pedido de RJ, cujo crédito
correspondeu a R$ 44.644,06. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs. Luis Antonio Saul de Siqueira e Marie Claire Bordone Siqueira,
com data de embarque para 27/08/2020, posterior a data do pedido de Recuperação Judicial. Cabe destacar que os
credores constaram listado na Relação de Credores do art. 52 com crédito total de R$ 30.875,73, segregado
igualmente entre os 2 passageiros. O pagamento foi realizado através de cartão de crédito (R$ 22.817,53) e
depósito bancário (R$ 8.058,20). A compra foi realizada por intermédio de uma agência, ocasionando a
habilitação da comissão, no valor de R$ 2.756,30. O crédito foi validado no montante de R$ 33631,20, cujo valor
será segregado entre os passageiros.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Sandra Scapucin e Luis Carlos
Scapucin com data de embarque prevista para 28/03/2020. Os credores constaram listados na Relação de Credores
do Art. 52, com crédito total de R$ 434,00, segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora
Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago
pelos credores de R$ 434,00, via transferência bancária. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs.Luis Eulalio De Bueno Vidigal
Filho e Lygia Clercy Fonseca Vidigal, com data de embarque prevista para 16/06/2020. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 10.952,00, segregado igualmente entre os
passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 18.289,60, via transferência bancária. Houve
ainda habilitação dos valores referentes a comissão da agência. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Elizabeth de Faria Braga Rezende e Luiz Fernando Braga Rezende
com data de embarque para 10/05/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito
bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 21.903,28) para a Recuperanda, restante saldo
residual de (R$ 35.113,32) parcelado em 05 vezes no cartão de credito. Ouve estorno do cartão de credito no valor
de (R$ 14.045,48). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda
não apresentou divergência.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas,Yedda Maria Martins Mendes e Luis Roberto Martins Mendes, com
data de embarque para 06/09/2020. Foi feito pagamento da entrada diretamente para a agência, que repassou via
depósito o valor líquido de comissão de R$ 13.118,46 em 16/12/2019. O sistema da Recuperanda registrou valor
de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 8.290,80, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi
realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 24.174,12 e outro de R$ 24.174,12, com
cartão de crédito. Constou também, alteração da data da viagem de maio/20 para out/20. Crédito validado no
montante de (R$ 69.757,50).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
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fls. 2108

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

848

Luis Tadeu Mantovani Sassi

849

Luisa Helena Cavalcante

CPF

1608255808

382.949.583-87

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Classe III

R$

25.014,03

Classe III

R$

7.973,21

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor
-

9.060,75

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

N/A

Alteração

3.378,37

28.392,40

Classe III

Sim

Alteração

1.087,54

9.060,75

Classe III

850

Luisa Ribeiro de Meirelles

778.205.507-59

Classe III

R$

28.687,28

-

N/A

Alteração

3.492,35

32.179,63

Classe III

851

Luisa Souto Maior Monteiro

403.209.808-55

Classe III

R$

29.410,84

-

N/A

Alteração

9.842,31

39.253,15

Classe III

852

Luiz Aguiar

006.214.558-49

Classe III

R$

30.022,07

Sim

Alteração

1.648,07

28.374,00

Classe III

853

Luiz Alberto Dumont Adams de Salvo Souza

111.674.248-91

Classe III

R$

1.789,40

48.096,75

-

N/A

Alteração

-

42.033,06

43.822,46

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Luiz Tadeu Mantovani e Cristina Ciarrochi com data de embarque
para 14/05/2020 não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 47298,68) para a Recuperanda, restante saldo residual de (R$
2.738,38) via deposito bancário. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação
da recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Luisa Helena
Cavalcante e Paulo Roberto Neves Dib, com data de embarque prevista para 10/12/2020, após a data do pedido de
recuperação judicial (04/06/2020). Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 15.946,42, segregado igualmente entre os passageiros.
Foi apresentada divergência de crédito administrativa com documentação comprobatória dos pagamentos na qual
requereu crédito no valor total de R$ 18.121,50.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise nos documentos apresentados pelos credores, bem como em
informações constantes do sistema e em documentos fornecidos pela Queenberry e apurou valor total recebido pela
Recuperanda de R$ 15.946,94, além de comissão retida pela agência de turismo no valor de R$ 2.174,56,
totalizando crédito de R$ 18.121,50. Diante do exposto, acatamos o pedido formulado em divergência de crédito
para fazer constar o valor total de R$ 18.121,50, segregado igualmente para os credores Luisa Helena Cavalcante e
Paulo Roberto Neves Dib, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Dino Roberto
Gomes e Luisa Ribeiro de Meirelles, com data de embarque prevista para 01/12/2020, após o pedido de RJ. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 57.374,55,
segregado igualmente entre os passageiros. Foram realizados pagamentos via depósito/transferências para a
agência de turismo, que realizou repasses dos valores líquidos de comissão de R$ 16.633,20, R$ 852,85 e R$
1.278,08, em 03/09/2019, 08/11/2019 e 03/04/2020, respectivamente, para a Recuperanda. O sistema da
Recuperanda registrou pagamento de comissão no valor total de R$ 6.985,11, do qual habilitamos. O saldo
residual de R$ 38.610,00 foi pago pelo credor com cartão de crédito, em 11/11/2019. Procedemos com o ajuste do
crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para Luiza Souto Maior Monteirc com data de embarque para 19/03/2020, que não
ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária para a Recuperanda no valor de (R$
23.946,08) houve ainda saldo residual recebido via transferência bancária no valor de (R$ 5.464,76). Todavia, foi
acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido
de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas LUIZ AGUIAR e TANIA MARIA, com data de embarque para
19/09/2020. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário dia 19/12/19, direto na Queensberry
no valor de (R$ 13.440,00) e dia 02/01/20 no valor de (R$ 11.947,00). O Restante de (R$ 31.361,00) pago em
cartão de LUIZ AGUIAR em 6 vezes. A comissão paga a parte em cartão de crédito de Luiz Aguiar ( R$ 3.203,19
) comissão recebida do pax e o pagamento do bilhete foi com cartão direto para cia aérea, portanto não habiliamos
e o credor não apresentou divergência .Houve ainda pagamento residual BCC direto ao fornecedor. Validação de
crédito total de ( R$ 56.748,00). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. O credor
apresentou divergência com fatos de 19/12/19 e 15/10/19 com cálculos de atualização monetária, acatamos
parcialmente o pedido, apenas com documentos financeiros e confirmação de outro pagto 02/01/20, não fizemos
atualização monetária, pois a data de embarque é após Rj.
Tratam-se de 2 pacotes de viagem (files 2403717.1, 2458706.1 e 2458706.2). O file 2403717.1, para 2 pessoas,
EDNA LUCILA DUMONT ADAMS DE SALVO SOUZA e LUIZ ALBERTO DUMONT ADAMS DE SALVO
SOUZA, com data de embarque para 16/05/2020, cujo embarque não ocorreu, registrou pagamento a vista, em
conta da Recuperanda, no valor de R$ 27.592,00 e pagamento com cartão de crédito de R$ 56.154,60, em 4
parcelas, ambos os pagamentos no dia 09.08.2019, totalizando crédito de R$ 83.746,60. Adicionalmente,
realizamos cálculo de atualização da data do vencimento do embarque (16/05/2020) até a data do pedido de RJ,
totalizando crédito de R$ 84.066,30, segregado entre os passageiros.
Os files 2458706.1 e 2458706.2 registram pacote para 5 pessoas, EDNA LUCILA DUMONT ADAMS DE
SALVO SOUZA, LUIZ ALBERTO DUMONT ADAMS DE SALVO SOUZA, CAROLINE DUMONT
ADAMS DE SABO SOUZA GUIMARAES, DANIELLE DUMONT ADAMS SABO SOUZA PRUDENTE
CORREA e DESIREE DUMONT ADAMS BRASILEIRO. Houve pagamento a vista, em conta da Recuperanda,
do valor de R$ 8.946,53. O sistema da recuperanda registrou ainda 2 pagamentos diretamente ao fornecedor a cia
marítima, nos valores de R$ 42.023,00 e R$ 48.711,00, valores que não transitaram pela Recuperanda. O crédito
do pagamento a vista foi segregado entre os 5 passageiros
Cabe destacar que, ambos os pacotes foram venda "loja", e não tiveram pagamento de comissão a terceiros.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBE9.

fls. 2109

Divergências e Habilitações
Adm.
#

854

NOME

Luiz Alberto Dumont Adams de Salvo Souza

855

Luiz Antônio Fróes Cruz E/Ou Aparecida Mattos Fróes
Cruz

856

Luiz Argolo Nobre Cunha

857

Luiz Carlos Pereira Cruz

858

859

Luiz de Lacerda Junior

Luiz Felipe Barbero Goulart Pereira

CPF

111.674.248-91

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

Não constou

R$

075.080.265-00

Classe III

R$

304.531.357-49

Classe III

R$

131.890.186-34

433.495.607-68

Classe III

Classe III

R$

R$

28.728,70

-

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Exclusão

-

N/A

Inclusão

1.332,00

-

N/A

Sem movimento

32.828,86

-

N/A

Alteração

3.008,64

4.997,03

-

-

N/A

N/A

Alteração

Alteração

Valor Movimento

-

28.728,70

143.383,32

-

5.428,14

1.541,81

4.908,65

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

143.383,32

Classe III

1.332,00

Classe III

38.257,00

Classe III

4.550,45

9.905,68

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Tratam-se de 2 pacotes de viagem (files 2403717.1, 2458706.1 e 2458706.2). O file 2403717.1, para 2 pessoas,
EDNA LUCILA DUMONT ADAMS DE SALVO SOUZA e LUIZ ALBERTO DUMONT ADAMS DE SALVO
SOUZA, com data de embarque para 16/05/2020, cujo embarque não ocorreu, registrou pagamento a vista, em
conta da Recuperanda, no valor de R$ 27.592,00 e pagamento com cartão de crédito de R$ 56.154,60, em 4
parcelas, ambos os pagamentos no dia 09.08.2019, totalizando crédito de R$ 83.746,60. Adicionalmente,
realizamos cálculo de atualização da data do vencimento do embarque (16/05/2020) até a data do pedido de RJ,
totalizando crédito de R$ 84.066,30, segregado entre os passageiros.
Os files 2458706.1 e 2458706.2 registram pacote para 5 pessoas, EDNA LUCILA DUMONT ADAMS DE
SALVO SOUZA, LUIZ ALBERTO DUMONT ADAMS DE SALVO SOUZA, CAROLINE DUMONT
ADAMS DE SABO SOUZA GUIMARAES, DANIELLE DUMONT ADAMS SABO SOUZA PRUDENTE
CORREA e DESIREE DUMONT ADAMS BRASILEIRO. Houve pagamento a vista, em conta da Recuperanda,
do valor de R$ 8.946,53. O sistema da recuperanda registrou ainda 2 pagamentos diretamente ao fornecedor a cia
marítima, nos valores de R$ 42.023,00 e R$ 48.711,00, valores que não transitaram pela Recuperanda. O crédito
do pagamento a vista foi segregado entre os 5 passageiros
Cabe destacar que, ambos os pacotes foram venda "loja", e não tiveram pagamento de comissão a terceiros.
Trata-se de pedido de habilitação de crédito administrativa decorrente de processo cível nº 022673739.2009.8.19.0001, movido por Luiz Antônio Fróes Cruz e Aparecida Mattos Fróes Cruz, contra a Recuperanda,
que tramitou na 7ª Vara Cível da Capital do Rio de Janeiro, cuja sentença transitou em julgado. O valor pleiteado
pelos habilitantes corresponde a R$ 129.927,26 para os autores e R$ 12.992,73 relativo a honorário advocatício,
totalizando R$ 142.919,99.
O cálculo apresentado no referido processo cível indicou o valor pleiteado pelos credores, atualizado até
01/12/2019. Esta Administradora Judicial procedeu com cálculo de atualização do crédito, a fim de posicioná-lo
até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020), cujos valores corresponderam a R$ 143.383,32 para os
autores, Srs. Luiz Antônio Fróes Cruz e Aparecida Mattos Fróes Cruz, e R$ 14.338,33 referente aos honorários
advocatícios.
Diante do exposto, acatamos a habilitação de crédito fazendo constar crédito de R$ 143.383,32 em favor de Luiz
Antônio Fróes Cruz e/ou Aparecida Mattos Fróes Cruz, na Classe III - Quirografário, bem como crédito de R$
14.338,33 em favor de Luiz Leonardo Goulart (OAB/RJ 18.501), na Classe I - Trabalhista, da Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas BRISA ARGOLO, LUIZ ARGOLO NOBRE CUNHA e SHIRLEY
ARGOLO CUNHA, com data de embarque para 18/06/2020, posterior a data do pedido de RJ, sendo que o
embarque não ocorreu. Foi feito pagamento do valor apenas do sinal, via transferência bancária, em 2 operações,
no dia 05/02/2020, validado por esta AJ. Não houve diferença entre o saldo de nossa análise e o listado pela
Recuperanda na Relação de Credores.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Luiz Carlos Pereira Cruz e
Tania Santos Cruz, com data de embarque prevista para 10/05/2020. Os credores constaram listados na Relação
de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 65.657,72, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago pelos credores de R$ 76.071,82, via transferências bancárias. Houve ainda habilitação dos
valores referentes a comissão da agência. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Ila de Castro
Lacerda e Luiz de Lacerda Junior, com data de embarque prevista para 05/04/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 6.017,27,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada para a agência de turismo,
que realizou repasse para a Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 12.524,18, registrado no File
2331962.17, pertencente aos credores Jorge Abras Filho e Marcia Terezinha Fayad Abras. Deste valor, R$
6.261,15, é referente a entrada do pacote do file 2331962.15, adquirido por Ila de Castro Lacerda e Luiz de
Lacerda Junior, mas que a transferência da agência para a Queenberry ocorreu de forma unificada, tendo sido
realizado o ajuste (transferência) para a correção dos valores de cada pacote em 14/01/2020, no sitema da
Recuperanda. O valor de comissão paga a agência constante do sistema da Recuperanda é de R$ 2.950,01,
somente para este file (2331962.15), do qual habilitamos. Em 23/01/2020, houve reembolso feito no valor de R$
245,75, referente a desconto do pacote. O saldo residual de R$ 17.459,68 foi pago com cartão de crédito em
15/01/2020, todavia, em 03/04/2020, houve estorno integral do valor. Adicionalmente, realizamos cálculo de
atualização da data do embarque vencido até a data do pedid
Trata-se de crédito referente a pagamento antecipado de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs.
Fernanda Galliza do Amaral e Luiz Felipe Barbero Goulart Pereira, com data de embarque prevista para
06/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art.
52, com crédito total de R$ 9.994,06, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento a vista
do valor da entrada para a agência de turismo, que realizou repasse do valor líquido de comissão de R$ 9.994,06
para a Recuperanda, em 17/01/2020. O valor da comissão paga que constou registrado no sistema da Recuperanda
totalizou R$ 9.676,80, do qual habilitamos. O saldo residual de R$ 60.974,20 foi pago mediante a entrega de 5
cheques pré datados, todavia, todos os cheques foram resgatados e verificado o registro de "Cancelado".
Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data do embarque vencido até a data do pedido de RJ
(04/06/2020). Procedemos com o ajuste.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2110

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

860

Luiz Fernando Buratto

001.360.598-48

Classe III

R$

23.466,30

-

N/A

Alteração

3.837,53

27.303,83

Classe III

861

Luiz Fernando de Figueiredo Moura

562.747.936-15

Classe III

R$

72.278,36

-

N/A

Alteração

9.606,88

81.885,24

Classe III

862

Luiz Fernando Matusaki

086.824.578-06

Classe III

R$

9.980,00

-

N/A

Sem movimento

-

9.980,00

Classe III

863

Luiz Fernando Queiroz

035.510.835-68

Classe III

R$

445,34

-

N/A

Sem movimento

-

445,34

Classe III

864

Luiz Magno Bogea Netto

266.722.357-87

Classe III

R$

19.934,85

Parcial

Alteração

22.535,57

Classe III

865

866

Luiz Pericles M. Michielin

Luiz Pericles M. Michielin

416.295.748-72

416.295.748-72

Classe III

Classe III

R$

R$

14.397,50

13.462,00

22.427,54

-

-

N/A

N/A

2.600,72

Alteração

Exclusão

867

Luiz Roberto de Andrade Novaes

232.359.268-87

Classe III

R$

23.179,84

-

N/A

Alteração

868

Luiza Angelica Barata Russo

129.026.858-40

Classe III

R$

29.684,27

-

N/A

Sem movimento

13.462,86

-

13.462,00

2.097,14

-

27.860,36

-

Classe III

Classe III

25.276,98

Classe III

29.684,27

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs. Ligia Vasconcellos Oliva Buratto e Luiz Fernando Buratto, com
data de embarque para 09/04/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento via cartão de crédito dos valores, e
houve reembolso parcial em 06/04/2020 no valor de R$ 4.744,74. Houve pagamento de comissão a agência de
turismo no valor total de R$ 6.932,64, da qual habilitamos. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da
data do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste do crédito
montando o valor de 54.607,66.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CLAUDIA FONSECA DE MORAES MOURA e LUIZ
FERNANDO DE FIGUEIREDO MOURA, com data de embarque para 25/08/2020, posterior a data do pedido de
RJ. Em 24/09/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e
repassado o valor líquido de R$ 16.457,80 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no
sistema, é de R$ 19.214,70. O saldo residual de R$ 128.097,97 foi pago com 7 cheques, sendo que esta AJ
conferiu que todos foram compensados. O resultado da validação realizada por esta AJ apresentou pequena
divergência com o valor listado pela Recuperanda na Relação de Credores. Não houve saldo de atualização, visto
que o vencimento da viagem ocorreu em data posterio a data do pedido de RJ.
Trata-se de pacote aéreo para 4 pessoas, LI SHU CHING, LUIZ FERNANDO MATUSAKI , MARIA LUZIA
BETONI e WILSON MASSACHI ADACHI, com data de embarque para 11/09/2020. Foram feitos dois
pagamentos em cartão de crédito, sendo 13/02/20 cartão de Wilson Massachi Adachi valor de ( R$ 19.960,00) e
14/02/2020 cartão de Luiz Fernando Matusaki valor de ( R$ 19.960,00). Foi validado o pagamento do cliente
montante de ( R$ 39.920,00). Constam 4 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre
eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana Elisa Novis e luiz Fernando Queiroz, com data de embarque
para 11/05/2020, que não ocorreu. Valor se refere a comisão de NF 31328 no valor de 890.68 pago a vista via
cartão de credito.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Orminia Lucia da Mota Bogea e Luiz Magno
Bogea Netto, com data de embarque para 13/05/2020, que não ocorreu. Os credores constaram listados na Relação
de Credores do Art. 52 com valor total de R$ 39.869,69. Foi apresentada divergência de crédito requerendo o
valor total de R$ 44.855,08, acompanhada de recibo emitido pela agência de turismo.
Esta Administradora Judicial analisou a divergência de crédito e informações constantes do sistema e documentos
disponibilizados pela Recuperanda e apurou valor total recebido pela Queensberry de R$ 39.868,74, além da
informação de pagamento de comissão realizada a agência de turismo no valor de R$ 4.986,40, totalizando crédito
de R$ 44.855,14.
Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização da data do embarque vencido até a data do pedido de
recuperação judicial (04/06/2020), cujo crédito atualizado correspondeu a R$ 45.071,12.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito para fazer constar o valor total de R$ 45.071,12, segregado
entre os passageiros Orminia Lucia da Mota Bogea e Luiz Magno Bogea Netto, na Classe III - Quirografário, da
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de 2 pacotes de viagens para 2 passageiros, Srs. Luiz Pericles M. Michielin
e Maria Clementina Lemos Michielin, com datas de embarques previstas para 09/10/2020 e 30/10/2021. Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 55.719,00, segregado
igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 55.720,71, via transferências
bancárias. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de 2 pacotes de viagens para 2 passageiros, Srs. Luiz Pericles M. Michielin
e Maria Clementina Lemos Michielin, com datas de embarques previstas para 09/10/2020 e 30/10/2021. Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 55.719,00, segregado
igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 55.720,71, via transferências
bancárias.Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, LUIZ ROBERTO DE ANDRADE NOVAES e VERA LUCIA
MOLL NOVAES, com data de embarque para 12/07/20. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que
repassou em único deposito para recuperanda R$ 11.768,18 em 05/02/20. O sistema da Recuperanda registrou
valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 4.195,16, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi
realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 34.590,61, com cartão de crédito. Crédito
validado no montante de (R$ 50.553,95).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido
igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para Ewaldo mario Kuhlmann Russo e Luiza Angelica Barata Russo com data de
embarque para 25/10/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária
para a Recuperanda no valor de (R$ 14.952,45). Houve ainda pagamento residual via cartão de credito parcelado
em 9 vezes no valor de (R$ 44.417,37).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2111

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

869

Luiza Babugia

620.128.948-87

Classe III

R$

24.163,22

-

N/A

Alteração

3.377,57

27.540,79

Classe III

870

Luiza Carvalho

650.711.078-72

Classe III

R$

1.611,34

-

N/A

Alteração

1,87

1.613,21

Classe III

871

Luiza Pilar de Castro Pozzatto Leao

514.232.006-91

Classe III

R$

16.363,76

-

N/A

Alteração

80,04

16.443,80

Classe III

872

Luzia Aparecida Lavorenti Vieira

326.101.418-07

Classe III

R$

1.495,31

-

N/A

Alteração

0,69

1.496,00

Classe III

873

Luzia de Fatima Lobo Mulser

081.911.821-49

Classe III

R$

7.519,75

Parcial

Alteração

12.779,10

20.298,85

Classe III

874

875

Luzia de Fatima Lobo Mulser

Luzia Regina Martins Cerizza

081.911.821-49

115.665.237-53

Classe III

Classe III

R$

R$

17.583,18

30.083,47

33.332,39

-

-

N/A

N/A

Exclusão

Alteração

-

17.583,18

4.227,21

-

34.310,68

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Delio Pinto e Luiza Babugia, com embarque previsto para
09/05/2020, que não ocorreu. Foi realizado pagamento a vista para a agência de turismo, que realizou o repasse do
valor líquido de comissão de R$ 48.326,43, para a Recuperanda, em 22/01/2020. O valor de comissão descontado
pela agência indicado no sistema da Recuperanda é de R$ 6.418,72, do qual habilitamos. Adicionalmente,
realizamos cálculo de atualização do crédito da data do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Procedemos com o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs. Luiza Carvalho e Maria Orlanda Carvalho, com data de
embarque para 24/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listado na Relação de
Credores do art. 52 com crédito total de R$ 3.222,67, segregado igualmente entre os 2 passageiros. O pagamento
foi realizado através de depósito bancário. O crédito foi validado sem alteração, somente com correção monetária,
no montante de R$ 3.226,40, cujo valor será segregado entre os passageiros.
Trata-se de pacote contratado para Sra. Luiza Pilar De Castro Pozzatto Leao, com data de embarque para
13/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listado na Relação de Credores do art. 52
com crédito total de R$ 16.363,76, O pagamento foi realizado através de depósitos bancários e cartão de crédito.
A compra foi realizada diretamente com a Recuperanda. O crédito foi validado no montante de R$ 16.443,80,
cujo valor será segregado entre os passageiros.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, Wilson Vieira e Luzia Aparecida Lavorenti Vieira, com data de embarque
para 07/06/2020, não embarcados. Foi feito como valor de entrada um unico deposito na conta da queensberry
valor de (R$ 2992,00 ) . O valor residual pago direto ao fornecedor. Foi validado o pagamento do cliente.
Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 7 pessoas com três file vinculados File 2383354-1, File 2383354-2, File
2383354-3; Bernadete Junqueira Guimaraes, Luzia de Fatima Lobo Mulser, Maria Amelia Garcia de Alencar,
Maria Elizia Borges, Regina Celia Fleury da Silva e Souza, Virginia Castelo Branco Ferreira Costa Torres e Zelia
Diniz Whitmer, com data de embarque para 08/10/2020. O pagamento foi feito de diversas maneiras, pagamento
em dois cartões de crédito do titular Regina Celia F. da Silva, valor total de ( R$ 31.179,00); Houve pagamento
com 4 cheques dos quais apenas um foi compensado e os outros três primeiros foram devolvidos, porém
compensados em deposito bancário de Luzia de Fatima Lobo mulser nas datas 06/01/20 ( R$ 3.800,00) , 29/01/20
( R$ 3.890,00) e 06/03/20 ( R$ 3.900,00). Luzia de Fatima Lobo mulser pagou outro valor em cartão de crédito (
R$ 1.431,23) ; pagamento em dois cartões de crédito do titular Maria Amelia Garcia de alencar 31/01/20 ( R$
1.431,23) e 03/12/19 ( R$ 15.589,00) com valor total de ( R$ 17.020,23); pagamento em cartões de crédito do
titular Maria Amelia Garcia de alencar 31/01/20 ( R$ 1.431,23) e 03/12/19 ( R$ 15.589,00) com valor total de (
R$ 17.020,23); Pagamento cartão de crédito de Gustavo Adolfo que não é passageiro, 31/01/20 cartão de crédito
(R$ 1.431,23) e 04/02/20 deposito valor de (R$ 220,00); Pagamento em cartão de crédito do titular Maria Elizia
Borges , 03/12/19 a, valor total de ( R$ 15.588,00) estornado ( R$ 11.197,20) 16/04/20; Pagamento Cartão de
crédito de Bernadete Junqueira Guimaraes 03/12/19 valor de (R$ 15.676,00). Queens pagou a despesa e
descontou na relação credores NF 1811 e 1812 Comissao a parte no valor de ( R$ 13.736,10). A relação de
credores da Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da
conversão da moeda.
Trata-se de pacote contratado para 7 pessoas com três file vinculados File 2383354-1, File 2383354-2, File
2383354-3; Bernadete Junqueira Guimaraes, Luzia de Fatima Lobo Mulser, Maria Amelia Garcia de Alencar,
Maria Elizia Borges, Regina Celia Fleury da Silva e Souza, Virginia Castelo Branco Ferreira Costa Torres e Zelia
Diniz Whitmer, com data de embarque para 08/10/2020. O pagamento foi feito de diversas maneiras, pagamento
em dois cartões de crédito do titular Regina Celia F. da Silva, valor total de ( R$ 31.179,00); Houve pagamento
com 4 cheques dos quais apenas um foi compensado e os outros três primeiros foram devolvidos, porém
compensados em deposito bancário de Luzia de Fatima Lobo mulser nas datas 06/01/20 ( R$ 3.800,00) , 29/01/20
( R$ 3.890,00) e 06/03/20 ( R$ 3.900,00). Luzia de Fatima Lobo mulser pagou outro valor em cartão de crédito (
R$ 1.431,23) ; pagamento em dois cartões de crédito do titular Maria Amelia Garcia de alencar 31/01/20 ( R$
1.431,23) e 03/12/19 ( R$ 15.589,00) com valor total de ( R$ 17.020,23); pagamento em cartões de crédito do
titular Maria Amelia Garcia de alencar 31/01/20 ( R$ 1.431,23) e 03/12/19 ( R$ 15.589,00) com valor total de (
R$ 17.020,23); Pagamento cartão de crédito de Gustavo Adolfo que não é passageiro, 31/01/20 cartão de crédito
(R$ 1.431,23) e 04/02/20 deposito valor de (R$ 220,00); Pagamento em cartão de crédito do titular Maria Elizia
Borges , 03/12/19 a, valor total de ( R$ 15.588,00) estornado ( R$ 11.197,20) 16/04/20; Pagamento Cartão de
crédito de Bernadete Junqueira Guimaraes 03/12/19 valor de (R$ 15.676,00). a Recuperanda pagou a despesa e
descontou na relação credores NF 1811 e 1812 Comissao a parte no valor de ( R$ 13.736,10). O credor
apresentou divergencia para habilitação dos bilhetes aéreos , todavia, todos pagos diretamento a Cia aérea ,
acatamos parcialmente o pedido, cujo valor total do crédito foi segregado igualmente entre os passageiros,
adionalmente, a credora pediu exclusão da passageira Maria Amelia Garcia de Alencar, visto que, esta teve o seu
estorno integral.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Sebastiao Benedito Cerizza e Luzia
Regina Martins Cerizza, com data de embarque prevista para 10/05/2020. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 60.166,94, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 68.621,35, via transferência bancária.A diferença está no valor da
comissão paga para a agência no valor de R$ 8.057,85. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2112

Divergências e Habilitações
Adm.
#

876

NOME

Luzinete da Silva Gouveia

CPF

104.154.834-68

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

17.974,18

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

53.085,84

Parcial

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Valor Movimento

110,45

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

18.084,63

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

877

Lygia Clercy Fonseca Vidigal

160.957.928-35

Classe III

R$

5.476,00

-

N/A

Alteração

3.668,80

9.144,80

Classe III

878

Lylia Ramos Caiado Caixeta

592.138.411-91

Classe III

R$

16.843,32

-

N/A

Alteração

5.006,45

21.849,77

Classe III

879

Magda Margarida Duarte Henrique Pinto

Classe III

R$

33.586,65

-

N/A

Alteração

4.340,95

37.927,60

Classe III

880

Magna Maria Fernandes

881

Mangels Industrial S.A.

882

Manoel Antonio Guimarães Vieira

883

Manoel Rodrigues Medeiros Neto

8282332844

131.315.834-87

61.065.298/0001-02

1800744404

396.235.645-20

Classe III

R$

54.350,43

-

Não constou

R$

Classe III

R$

40.371,92

Classe III

R$

69.592,65

-

62.784,30

N/A

Alteração

1,51

54.351,94

Classe III

Sim

Inclusão

62.784,30

62.784,30

Classe III

-

N/A

Alteração

5.075,48

45.447,40

Classe III

-

N/A

Alteração

9.641,63

79.234,29

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, EDILBERTO ANTONIO LOPES GOUVEIA e LUZINETE DA
SILVA GOUVEIA, com data de embarque para 09/05/2020, que não ocorreu. Em 12/02/2020, foi feito
pagamento via cartão de crédito no valor líquido de R$ 35.948,35 para a Recuperanda. Adicionalmente, aplicamos
cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (09/05/2020) até a data do pedido de
recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor
listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs.Luis Eulalio De Bueno Vidigal
Filho e Lygia Clercy Fonseca Vidigal, com data de embarque prevista para 16/06/2020. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 10.952,00, segregado igualmente entre os
passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 18.289,60, via transferência bancária. Houve
ainda habilitação dos valores referentes a comissão da agência. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Delmon Oliveira
Caixeta e Lylia Ramos Caiado Caixeta, com data de embarque prevista para 07/09/2020, após o pedido de RJ.
Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$
33.686,63, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento a vista da entrada em conta da
agência de turismo, que realizou repasse do valor líquido de comissão de R$ 12.228,90, para a Recuperanda, em
18/12/2019. O valor da comissão registrado em sistema é de R$ 10.012,48, do qual habilitamos. O saldo residual
de R$ 50.068,99 foi pago com cartão de crédito, em 18/12/2019. Em 02/04/2020, houve estorno parcial do cartão
de crédito, no valor de R$ 28.610,84.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Jose de Alencar Pinto e Magda
Margarida Duarte Henrique Pinto, com data de embarque prevista para 14/05/2020. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 67.173,30, segregado igualmente entre os
passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago a vista pelos credores de R$ 67.173,30, via transferência bancária e
cartão de crédito, além do pagamento de comissão à agência de turismo no valor de R$ 8.380,80, resultado no
saldo de R$ 75.554,10. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do
embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo valor atualizado do crédito correspondeu a R$ 75.855,20.
Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual pela Sra. Magna Maria Fernandes, com data
de embarque prevista para 09/08/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
de R$ 54.350,43. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pela credora de R$ 54.351,94, via transferências eletrônicas e com
cartão de crédito. Não houve pagamento de comissão a agência de turismo visto que a venda se deu pela Loja
interna da Recuperanda. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 1 passageiro, SANDRA JEANNE MANGELS,
com data de embarque prevista para 01/08/2021. O credor constou na lista de Relação de Credores do Art. 52,
com crédito total de R$ 62.784,30, cujo o pagador foi MANGELS INDUSTRIAL S.A. , adicionalmente ,
MANGELS INDUSTRIAL S.A. apresentou digência para que fosse habilitada como credora e não a sra. Sandra
Jeanne Mangles, apresentando documentos em seu nome, acatamos o pedido e excluímos o crédito PF, portanto
habilitamos a Pessoa Jurídica.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoa, EDNA TAVARES DE MELO e MANOEL ANTONIO
GUIMARÃES VIEIRA, com data de embarque para 25/09/2020, data posterior a recuperação judicial. Em
07/02/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via cartão de crédito, direto para a agência e repassado o
valor líquido da comissão de R$ 63.626,36 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no
sistema, é de R$ 20.305,48. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor de R$ 6.862,96 que foi pago via
depósito no dia 07/02/2020, também foi pago via depósito no dia 11/02/2020 o valor de R$ 100,00.
Adicionalmente, não aplicamos cálculo de atualização do crédito, pois a data do vencimento do embarque
(25/09/2020) é posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ
apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de
atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas MANOEL RODRIGUES MEDEIROS NETO e MARIA CECILIA
GNOATTO, com data de embarque para 12/05/2020, não embarcados. Foi feito um pagamento via depósito
bancário para a Recuperanda data 27/11/19 (R$ 139.184,30) livre de comissão. O sistema da Recuperanda
registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 18.471,74, do qual habilitamos. Foi
validado o credito no montante de ( R$ 158.467,57) com correção monetária ( R$ 811,53). O crédito foi dividido
entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação de credores da Recuperanda apresentou pequena
divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da conversão da moeda.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2113

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

884

Mara Helena Resende Gomes

323.558.746-20

Classe III

R$

56.012,67

-

N/A

Alteração

7.267,32

63.279,99

Classe III

885

Mara Lucia Senna Oliveira Vieira

071.641.138-58

Classe III

R$

19.439,62

-

N/A

Alteração

3.202,30

22.641,92

Classe III

886

887

888

Marcella Figueiredo da Silva

Marcelo Jose Santos Lagrota Felix

Marcelo Okamoto

118.065.657-14

673.196.455-72

250.173.858-60

Classe III

Classe III

Classe III

R$

R$

R$

20.130,63

31.143,72

47.395,79

889

Marcelo Ortigao Benigno de Carvalho

915.757.377-87

Classe III

R$

27.683,23

890

Marcia F. Pinho

773.584.579-00

Classe III

R$

33.445,54

891

Marcia Aoki

Classe III

R$

30.035,39

9532804897

-

35.141,61

-

42.079,71

N/A

Parcial

N/A

Sem movimento

-

Alteração

4.035,00

Sem movimento

Parcial

Alteração

-

Sim

Exclusão

-

N/A

Alteração

-

3.158,92

-

33.445,54

411,81

20.130,63

35.178,72

47.395,79

30.842,15

-

30.447,20

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual pela Sra. Mara Helena Resende Gomes, com
data de embarque prevista para 11/05/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito de R$ 56.012,67. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pela credora de R$ 56.012,67, via transferências
eletrônicas e cartão de crédito. Houve pagamento de comissão a agência de turismo no valor de R$ 6.922,44,
mediante emissão de NF, todavia, consideramos o valor na composição do crédito. Realizamos o ajuste do crédito
na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, MARA LUCIA SENNA OLIVEIRA VIEIRA e PAULO
FERNANDO VIEIRA, com data de embarque para 10/05/2020, não embarcado. Foi feito em um único deposito,
direto na agência, que repassou via deposito para recuperanda no valor de R$ 38.879,24 em 17/12/19 . O sistema
da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.142,91, do qual
habilitamos. Adicionalmente. Crédito validado no montante de (R$ 45.022,15) com atualização monetária ( R$
261.69 ).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, Sras. Marcella Figueiredo da Silva, Marivalda Carneiro de
Figueiredo Silva, Mayra Figueiredo da Silva e Maria Cristina Dascensao Mansur, com data de embarque para
18/09/2020, posterior ao peduido de Recuperação Judicial. O pagamento foi feito através de depósito bancário no
dia 17/01/2020, no valor de R$ 64.040,50, e via cartão de crédito, cujo a operação foi realizada na mesma data, no
valor de R$16.480,00. A compra foi realizada por intermédio de agência que recebeu comissão no montante de R$
10.978,04. Todavia, houve manifestação da credora Marivalda concordando com o crédito habiltiado pela
Recuperanda, motivo pelo qual mantivemos o valor habilitado, sem a inclusão da comissão da agência de turismo,
que pode ter procedido com a devolução diretamente aos clientes.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 03 passageiros, Srs. Adriana Imbassahy Guimaraes Moreira Lagrota,
Marcelo Jose Santos Lagrota Felix e Maria Luiza Imbassahy Guimaraes Moreira cujo valor sistêmico dos
pagamentos somaram R$ 105.501,59, divergente do valor que constou habilitado para os credores na Relação de
Credores do Art. 52 no valor de R$ 93.431,15. Esta Administradora Judicial empreendeu análise ao documento
disponibilizado pelo credor, bem como em informação constante do sistema da Recuperanda e validou o crédito de
R$ 105.501,59 que correspondeu ao valor bruto da cotação do pacote pago pelos clientes. Diante do exposto,
ajustamos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 93.431,15 para fazer constar o valor de
R$ 106.044,66, segregado igualmente entre os passageiros, Srs. Adriana Imbassahy Guimaraes Moreira Lagrota,
Marcelo Jose Santos Lagrota Felix e Maria Luiza Imbassahy Guimaraes Moreira na Classe III - Quirografário, da
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, Marcelo Okamoto e Fernanda Fischetti Ayoub, com data de embarque
para 17/04/2021. Em 04/02/20 foi feito único deposito (R$ 30.559,26), o valor residual foi paga em cartão de
crédito 13/02/20 , cartão Marcelo Okamoto ( R$ 61.811,14) 4 vezes.E taxa comissão própria da Queensberry paga
em cartão de crédito ( R$ 2.421,18). Foi validado o pagamento do cliente totalizando (R$ 94.791,58) . Constam 2
passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. O credor foi favorável aos valores
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Claudia Marilia Costa de Carvalho e Marcelo
Ortigao Benigno de Carvalho, com data de embarque para 20/03/2020, que não ocorreu. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 55.366,47, segregado igualmente entre os
passageiros. Foi apresentada divergência de crédito acompanhada de carta de crédito, cujo valor pleiteado total foi
de R$ 80.159,41, composto pelo terrestre e aéreo do pacote de viagem.
Esta Administradora Judicial analisou o documento disponibilizado com a divergência de crédito, bem como
realizou consulta em sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda. A carta de crédito é composta pelo valor
bruto referente ao terrestre de R$ 43.209,19, sendo que o valor da carta contém saldo de comissão retido pela
agência de turismo no valor de R$ 4.649,42. Adicionalmente, a parte aéreo totalizou R$ 36.950,22, sendo que R$
18.475,11 foi pago para a Recuperanda e R$ 18.475,11, foi pago diretamente para a cia aérea sendo o valor do
cartão integralmente estornado, restando saldo em aberto de R$ 18.475,11. Diante do exposto, o crédito apurado
por esta Administradora Judicial correspondeu ao valor total atualizado de R$ 61.684,30 (R$ 43.209,19 da carta
de crédito e R$ 18.475,11 de 50% do valor do aéreo), segregado entre os passageiros, Srs. Claudia Marilia Costa
de Carvalho e Marcelo Ortigao Benigno de Carvalho, no valor de R$ 30.842,15 para cada, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
O credor apresentou divergência de crédito administrativa, comprovando com carta de crédito emitida pela cia
marítima e solicitando a exclusão do crédito da Relação de Credores. Acatamos o pedido.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, IZAURA HIRATA e MARCIA AOKIA, com data de embarque
para 09/04/2020, que não ocorreu. Em 31/10/2019, foi feito pagamento de dois depósitos bancários nos valores de
R$ 15.016,65 e R$ 15.016,55 para a Recuperanda . Ainda, também no dia 31/10/2019, foi pago em 2 cartões de
crédito nos valores de R$ 15.016,65 e R$ 15.016,65. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do
crédito, da data do vencimento do embarque (09/04/2020) até a data do pedido de recuperação judicial
(04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2114

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

892

Marcia Felix Ribeiro

893

Marcia Magali Pereira de Godoy

894

895

Marcia Maria Ferreira Moraes

Marcia Regina Gorgone

896

Marcia Rita Rossini Lima Costa

897

Marcia Terezinha Fayad Abras

898

Marcia Timotheo da Costa

CPF

038.206.036-97

1705643809

2941211616

103.593.378-05

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

R$

32.717,44

-

N/A

Alteração

147,81

32.865,25

Classe III

Classe III

R$

12.880,38

-

N/A

Alteração

182,89

13.063,27

Classe III

Classe III

Classe III

R$

R$

26.254,74

24.015,50

-

24.015,50

N/A

Sim

Alteração

Alteração

3.365,19

331,00

29.619,93

24.346,50

Classe III

Classe III

Classe III

R$

25.485,92

-

N/A

Alteração

3.400,38

28.886,30

Classe III

864.094.336-20

Classe III

R$

3.009,58

-

N/A

Alteração

1.541,82

4.551,40

Classe III

516.924.227-15

Classe III

R$

40.554,03

-

N/A

Alteração

5.308,92

45.862,95

Classe III

9806291875

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Adriano de Marcia Felix Ribeiro e Maria Aparecida com data de
embarque para 14/05/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 4.793,18) para a Recuperanda, bem como, identificamos
transferência do File 2342870 venda 9 e 10 (Alcina Amélia Felix e João Domingos Marcele) respectivamente no
valor de (R$ 4.994,85 e R$ 55.646,85). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A
relação da recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual pela Sra. Marcia Magali Pereira de Godoy,
com data de embarque prevista para 07/04/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52,
com crédito de R$ 12.880,38. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pela credora de R$ 37.392,99, via transferências
eletrônicas e cartão de crédito. Porém, houve estorno integral do pagamento com cartão de crédito no valor de R$
24.515,75, resultando no saldo de R$ 12.877,24. Não houve pagamento de comissão a agência de turismo visto
que a venda se deu pela Loja interna da Recuperanda. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data
do embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo crédito atualizado correspondeu a R$
13.063,27. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, AUREA MARIA JARDIM COSTA e MARCIA MARIA
FERREIRA MORAES, com data de embarque para 09/05/2020, que não aconteceu. Foi feito pagamento do valor
total a vista, com 3% de desconto do pacote Early Booking e mais 3% de desconto pelo pagamento a vista,
totalizando o valor líquido de comissão de R$ 52.509,94, via transferência bancária. O valor da comissão
registrado no sistema da Recuperanda totalizou R$ 6.407,24, do qual habilitamos. A relação de credores da
Recuperanda apresentou divergência em relação a nossa análise decorrente da comissão e atualização do crédito..
Trata-se de pacote contratado para 1 pessoa, MARCIA REGINA GORGONE, com data de embarque para
09/04/2020, que não ocorreu. Em 25/10/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via Cartão de crédito,
direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$ 24.015,50 para a Recuperanda.
Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (09/04/2020)
até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência
em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas, JORGE COSTA FILHO, MARCIA RITA ROSSINI LIMA COSTA
e MARIA CLARA ROSSINI LIMA COSTA, com data de embarque para 05/07/2020, sendo data posterior a
Recuperação Judicial. Em 17/02/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito, direto para a agência
e repassado o valor líquido da comissão de R$ 15.599,44 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à
agência, indicado no sistema, é de R$ 10.201,14. Ainda, foi realizado o pagamento via cartão no valor de R$
23.676,13 no dia 17/02/2020. Segundo constou no sistema da Recuperanda, foi pago via depósito bancário o valor
de R$ 213,84 no dia 21/02/2020, por fim, o valor residual de R$ 36.968,35 foi pago via cartão no dia 17/02/2020.
Adicionalmente, não foi aplicado cálculo de atualização do crédito,pois a data do vencimento do embarque
(05/07/2020) é posterior a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ
não apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo
de atualização.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Jorge Abras
Filho e Marcia Terezinha Fayad Abras, com data de embarque prevista para 05/04/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 6.019,15,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada para a agência de turismo,
que realizou repasse para a Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 12.524,18. Deste valor, R$ 6.261,15,
é referente a entrada do pacote do file 2331962.15, adquirido por Ila de Castro Lacerda e Luiz de Lacerda Junior,
mas que a transferência da agência para a Queenberry ocorreu de forma unificada, tendo sido realizado o ajuste
(transferência) para a correção dos valores de cada pacote em 14/01/2020, no sitema da Recuperanda. O valor de
comissão paga a agência constante do sistema da Recuperanda é de R$ 2.950,01, somente para este file
(2331962.17), do qual habilitamos. Em 23/01/2020, houve reembolso feito no valor de R$ 245,75, referente a
desconto do pacote. O saldo residual de R$ 17.202,92 foi pago com cartão de crédito em 13/01/2020, todavia, em
03/04/2020, houve estorno integral do valor. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data do
embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Validamos e habilitamos o crédito atualizado de R$
9.102,78.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual pela Sra. Marcia Timotheo da Costa, com
data de embarque prevista para 21/05/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito de R$ 40.554,03. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pela credora de R$ 40.554,03, via transferências
eletrônicas e parte do pagamento mediante entrega de 5 cheques pré datados, todos compensados. Houve ainda
pagamento de comissão a agência de turismo no valor de R$ 5.236,57, cujo saldo total foi de R$ 45.790,60.
Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data do embarque vencido até a data do pedido de RJ
(04/06/2020), cujo crédito atualizado correspondeu a R$ 45.862,95. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

899

Marcia Toledo de Carvalho

806.382.287-00

Classe III

R$

42.986,17

900

Marcio Cypriano

063.906.928-20

Classe III

R$

39.373,92

901

Marcio Freitas

010.901.788-91

Classe III

R$

37.269,92

902

Marcio Luiz Vivian

903

Marcleide Peixoto Correia Araujo

904

Marco Antonio da Silva

905

Marco Antonio Estevao Pires

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

50.642,82

-

Análise Administradora Judicial
Movimento

N/A

Alteração

Não

Alteração

N/A

Alteração

Valor Movimento

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

720,44

43.706,61

Classe III

697,21

38.676,71

Classe III

780,91

38.050,84

Classe III

Classe III

R$

1.581,15

-

N/A

Alteração

11,41

1.592,56

Classe III

4746430420

Classe III

R$

39.318,35

-

N/A

Alteração

5.164,34

44.482,69

Classe III

7299240840

Classe III

R$

25.572,35

-

N/A

Alteração

3.499,20

29.071,55

Classe III

580.559.169-34

094.260.866-68

Classe III

R$

4.934,34

-

N/A

Sem movimento

-

4.934,34

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas,PAULO DIAS DE CARVALHO, MARIA CELESTE DA SILVA e
MARCIA TOLEDO DE CARVALHO , com data de embarque para 03/04/2020, que não ocorreu. Em
21/01/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, no valor de R$ 33.029,85 para a
Recuperanda. Também, houve pagamento via Cheque em 4 Parcelas de R$ 23.893,05, totalizando o valor de R$
95.572,20. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 354,00 que foi pago via depósito
no dia 31/01/2020. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do
embarque (03/04/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ
apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de
atualização.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Marcio Cypriano e Vera Cypriano, com data de
embarque para 06/07/2020, após o pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Os credores constaram listados
na Relação de Credores do Art. 52 pelo valor total de R$ 78.747,84. Foi apresentada divergência de crédito
acompanhada de recibos emitidos pela Queensberry, totalizando valor pago de R$ 77.353,32, no entanto, os
credores pleiteam a atualização cambial entre o câmbio da aquisição do pacote de R$ 3,919 e o câmbio do dia
04/06/2020 de R$ 5,1315, o que representaria crédito de R$ 101.285,64.
Esta Administradora Judicial empenhou análise a divergência de crédito, bem como em informação sistêmica e em
documentos fornecidos pela Recuperanda, e validou o valor recebido pela Queensberry de R$ 77,353,42. Todavia,
embora o pacote de viagem tenha sido cotado em moeda estrangeira (EUR), a compra foi realizada em moeda
nacional e não constou emissão de carta de crédito pela Recuperanda novando a dívida para moeda estrangeira,
motivo pelo qual não acatamos o pedido formulado na divergência de crédito e habilitamos o valor pago de R$
77.353,42.
Diante do exposto, habilitamos o crédito total de R$ 77.353,42, segregado igualmente entre os passageiros Marcio
Cypriano e Vera Cypriano, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs. Marcio Freitas e Maria Do Carmo Napolitano Freitas, com data
de embarque para 24/03/2020, o que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listado na Relação de
Credores do art. 52 com crédito total de R$ 74.539,84, segregado igualmente entre os 2 passageiros. O pagamento
foi realizado através de cartão de crédito (R$ 41.548,36) e depósitos bancários nas datas de 23/09/2019 e
21/10/2020 (R$ 22.993,52 e R$ 10.000,00, respectivamente). A compra foi realizada diretamente na loja. O
crédito foi validado no montante de R$ 76.101,67, cujo valor será segregado entre os passageiros.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas, Srs. Kaio Luiz Accordi Vivian, Marcio Luiz Vivian e Marileides
Accordi Vivian, com data de embarque para 30/04/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento da entrada
diretamente para a Recuperanda, no valor de R$ 9.038,70, em 06/09/2019. Não houve pagamento de comissão
visto que a venda foi realizada por setor interno da Recuperanda (Loja). Em 30/04/2020, houve reembolso parcial,
no valor de R$ 4.293,38, restando crédito de R$ 4.293,38.
Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ
(04/06/2020). Procedemos com o ajuste do crédito.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual pela Sra. Marcleide Peixoto Correia Araujo,
com data de embarque prevista para 21/05/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52,
com crédito de R$ 39.318,35. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pela credora de R$ 39.318,35, via transferências
eletrônicas e cartão de crédito, além de comissão retida paga a agência de turismo no valor de R$ 5.068,69,
totalizando saldo de R$ 44.387,04. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data do embarque
vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo crédito atualizado correspondeu a R$ 44.482,69.
Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Aparecida Tieko koyama Silva e Maro Antonio da Silva, com data
de embarque para 01/04/2021, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 10.326,74) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento residual (R$ 40.819,14) via cartão de crédito, parcelado em 04 vezes. O valor validado por esta AJ
corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Leticia Pires e Marco Antonio Estevao Pires, com
data de embarque para 03/07/2020, após o pedido de recuperação judicial. Cabe destacar que os credores
constaram habilitados na Relação de Credores do art. 52 com crédito total de R$ 9.868,69, segregado igualmente
entre os passageiros. Em análise aos documentos e informações sistêmica fornecidos pela Recuperanda foi
validado o valor recebido pela Queensberry de R$ 48.246,96, via depósito e cartão de crédito. Porém, houve
estorno integral do valor pago com cartão de crédito de R$ 38.378,27. A agência de turismo Alliance Travel,
encaminhou para esta Administradora Judical e-mail com comprovante de pagamento de reembolso do valor
habilitado ao cliente (credor) pedindo que seja sub rogado como credor ao crédito, todavia, foi solicitado
documento assinado pelo credor que formalize a transação para a sub rogação do crédito, não entregue até o
encerramento da RC do Art. 7º § 2º, motivo pelo qual não acatamos.
Diante do exposto, habilitamos o valor de R$ 9.868,69, em favor de Leticia Pires e Marco Antonio Estevao Pires,
na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2116

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

906

Marcos Antonio Della Valle

238.009.097-15

Classe III

R$

9.982,86

-

N/A

Alteração

1.263,31

11.246,17

Classe III

907

Marcos Coelho de Azevedo

353.474.737-20

Classe III

R$

32.818,54

-

N/A

Alteração

3.987,31

36.805,85

Classe III

908

Marcos Duran

079.715.338-10

Classe III

R$

1.376,51

-

N/A

Alteração

0,69

1.375,82

Classe III

909

Marcos Pinheiro de Assis

043.698.907-72

Classe III

R$

27.622,43

Sim

Alteração

3.208,20

30.830,63

Classe III

30.810,09

-

910

Marcos Ramayana Blum de Moraes

693.162.287-00

Classe III

R$

8.617,02

-

N/A

Alteração

1.175,25

9.792,27

Classe III

911

Marcos Seil Kim

135.204.388-28

Classe III

R$

7.431,67

-

N/A

Alteração

1.031,33

8.463,00

Classe III

912

Marcus Cabral Araujo Silva

201.601.276-53

Classe III

R$

3.054,02

-

N/A

Alteração

1.564,81

4.618,83

Classe III

913

Marcus Theodor Schilling

295.548.297-87

Classe III

R$

13.223,25

-

N/A

Alteração

191,49

13.414,74

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, IDALINA FERREIRA MOREIRA, com data de embarque para
31/12/2020, Data posterior a RJ. Em 31/01/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário
no valor líquido de R$ 19.963,97 para a Recuperanda. valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de
R$ 2.528,37. Adicionalmente, não aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do
embarque (31/12/2020), pois a data é posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito
validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda,
relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Denyse Coelho
de Azevedo e Marcos Coelho de Azevedo, com data de embarque prevista para 21/08/2020, após a data do pedido
de recuperação judicial. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 65.637,08, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da
entrada para a agência de turismo, que realizou o repasse do valor líquido de comissão de R$ 16.936,81, para a
Recuperanda, em 15/10/2019. O valor da comissão registrado no sistema da Recuperanda correspondeu a R$
7.974,72, do qual habilitamos. O valor residual do pacote de R$ 48.700,16 foi pago com cartão de crédito em
15/10/2019.
Procedemos com o ajuste do crédito.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Marcos Duran e Regina
Duran, com data de embarque prevista para 29/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores
constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 2.753,03, segregado igualmente
entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelo credor de R$ 2.753,03. Adicionalmente, foi realizado cálculo de
atualização do crédito da data do embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o
ajuste na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, Marcos Pinheiros de Assis e Vera Lucia Alves , com data de embarque
para 02/06/2020. Foi feito um pagamento em cartão de crédito, sendo 13/02/20 cartão de Marcos Pinheiros valor
de ( R$ 37.190,32) e 14/02/2020 deposito bancario valor de ( R$ 18.054,37). O sistema da Recuperanda
registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.375,48, do qual habilitamos.. Foi validado
o pagamento do cliente montante de ( R$ 61.620,17) com atualização monetária ( R$ 41,08) para data de pedido
de RJ . Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. O credor apresentou
divergência pelo desconto da comissão e acatamos o pedido.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs. Lidia Maria Sodre de Moraes e Marcos Ramayana Blum de
Moraes, com data de embarque para 01/12/2020. Cabe destacar que os credores constaram listado na Relação de
Credores do art. 52 com crédito total de R$ 17.234,04, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
administradora judicial apurou recebimento financeiro total pela Recuperanda no valor de R$ 17.352,22, além do
pagamento de comissão à agência no valor de R$ 2.350,19, totalizando R$ 19.702,41. Todavia, constou reembolso
parcial ao cliente no valor de R$ 117,88, resultando no crédito de R$ 19.584,53. Procedemos com o ajuste.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas Alice Maria Kim, Marcos Seil KIm e Sofia Ura Kim com data de
embarque para 23/07/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a Recuperanda valor líquido de (R$ 22.296,14). O crédito foi dividido entre os 03 passageiros na
Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergênca.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Sras. Cristina Luiza
Braulio Santos Cabral Araujo Silva e Marcus Cabral Araujo Silva, com data de embarque prevista para
05/04/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art.
52, com crédito total de R$ 6.108,04, segregado igualmente entre os passageiros. Esta administradora judicial
analisou as informações constantes do sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda e apurou recebimento
total financeiro de R$ 26.224,24, além do pagamento de comissão a agência no valor de R$ 2.944,04, totalizando
R$ 29.218,28. Porém, houve estorno de cartões de crédito no valor total de R$ 19.868,68 e reembolso ao cliente
no valor de R$ 249,45, restando assim saldo pra reembolso de R$ 9.100,15. Adicionalmente, procedemos com a
atualização do crédito da data do embarque previsto até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020),
cujo crédito atualizado correspondeu a R$ 9.237,65.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Solimeire Lula de Oliveira
Schilling e Marcus Theodor Schilling, com data de embarque prevista para 07/04/2020. Cabe destacar que os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 26.446,51, segregado
igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 44.216,45, via transferência
eletrônica e entrega de 7 cheques pre datados. Houve resgate do último cheque no valor de R$ 4.545,33 e
reembolso realizado ao cliente no valor de R$ 13.223,70, resultando no crédito a reembolsar de R$ 26.447,42.
Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização do crédito da data do embarque vencido até a data do pedido
de RJ (04/06/2020), cujo saldo atualizado correspondeu a R$ 26.829,49. Procedemos com o ajuste na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2117

Divergências e Habilitações
Adm.
#

914

NOME

Marcus Vinicius dos Santos Andrade

CPF

396.604.518-49

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

932,52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Valor Movimento

3.431,25

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

4.363,77

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

915

Marcus Vinicius Hecksher Teixeira Campos

071.080.149-12

Classe III

R$

51.270,91

-

N/A

Alteração

11.539,75

62.810,66

Classe III

916

Margarete Dadalt

245.926.509-30

Classe III

R$

4.558,65

-

N/A

Alteração

2.523,93

7.082,58

Classe III

917

918

Margarida Maria Souto Maior Monteiro

Mari Lidia Dias Tavares Costa

058.230.848.89

262.500.598-06

Classe III

Classe III

R$

R$

23.747,42

8.125,92

-

-

N/A

N/A

Sem movimento

Alteração

-

22.148,99

23.747,42

30.274,91

Classe III

Classe III

919

Maria Adelaide Andrade Dancour

373.962.777-87

Classe III

R$

21.186,44

-

N/A

Alteração

2.579,47

23.765,91

Classe III

920

Maria Alice Bozzola Grou

594.612.508-78

Classe III

R$

44.491,03

-

N/A

Alteração

9.624,41

54.115,44

Classe III

921

Maria Alice Correa Silva

221.060.140-15

Classe III

R$

31.574,47

-

N/A

Alteração

4.581,97

36.156,44

Classe III

922

Maria Alice Deponti Afonso

053.361.468-62

Classe III

R$

8.035,89

-

N/A

Alteração

1.152,75

9.188,64

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 4 passageiros, Srs. Artur Andrade Orsi, Fernanda Loureiro de
Andrade Orsi, Marcus Vinicius dos Santos Andrade e Rafaela Andrade Orsi, com embarque previsto para
02/06/2020, que não ocorreu. Foi realizado pagamento do sinal a vista para a Recuperanda no valor de R$
17.443,41. Ocorreram ainda, pagamentos de marítimo, diretamente para os fornecedores, porém todos foram
cancelados conforme o sistema. A venda se deu por setor interno da Recuperanda (loja) e não houve pagamento de
comissão. A Recuperanda recebeu comissões sobre as vendas de marítimo no valor total de R$ 2.304,04, do qual
não habilitamos. Adicionalmente realizamos cálculo de atualização do crédito da data do embarque vencido até a
data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Procedemos com o ajuste.
Trata-se de pacote contratado para 5 pessoas, Ana Beatriz Aranha, Fabricio Aranha, Marcus Vinicius Hecksher
Teixeira Campos, Maria Fernanda Aranha, Valentina Da Rosa Aranha, com data de embarque para 12/07/2020.
Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor de (R$ 85.855,59) para a Recuperanda
(R$ 3.288,11) , restante saldo residual de (R$ 12.783,68) parcelado em 4 vezes no cartão de credito. O crédito foi
dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data
do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, Margarete Danalt e Noberto Dadalt, com data de embarque para
15/05/2020. Foi feito um deposito 21/01/20 valor de (R$ 9.117,29). Valor residual pago em cartão credito de
Margaret em 3 vezes total de (R$ 29.103,00) e estornado em seu valro integral. O sistema da Recuperanda
registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 4.989,31, do qual habilitamos.Foi validade
crédito de R$ 14.106,60. Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para Joacy Bastos Monteiro e Margarida Maria Souto Maior Monteiro, com data de
embarque para 17/09/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária
para a Recuperanda no valor de (R$10.374,80). Houve ainda pagamento residual via cartão de credito parcelado
em 04 vezes no valor de (R$ 37120,04). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de
vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, HENRIQUE SCZECINSKI, IRANI TAVARES COSTAS, MARI
LIDIA DIAS TAVARES COSTAS e STELIA WERLANG SCZECINSKI, com data de embarque para
13/06/2020, que não ocorreu. Em 23/09/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no
valor líquido de R$ 22.337,86 para a Recuperanda. Ainda, foi realizado o pagamento no dia 20/09/2019 no valor
de R$ 40.914,72 via cartão. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 40.914,72 que
também foi pago via cartão no dia 20/09/2019. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da
data do vencimento do embarque (13/03/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O
crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da
Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, Maria Adelaide Andrade Dancour e Richard Dancour, com data de
embarque para 08/09/2020. Foi feito um pagamento em cartão de crédito, sendo 03/12/19 cartão de Maria
Adelaide ( R$ 30.666,58) e deposito bancario valor de ( R$ 12.279,04). A viagem do casal com file 2340380-9
com embarque original 02/06/20 foi transferido para 2340410-7 com embarque vigente para 08/09/20, portanto
foi validado o pagamento do cliente montante de ( R$ 47.531,82). O sistema da Recuperanda registrou valor de
comissão descontado pela agência de turismo de R$ 5.158,94, do qual habilitamos. Constam 2 passageiros, motivo
pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Maria Alice Bozzola Grou e
Marlene Bozola Grou, com data de embarque prevista para 12/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 88.982,06, segregado
igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago a vista pelo credor de R$ 19.875,50, via transferência
bancária, além do pagamento do valor residual de R$ 120.932,84, mediante a entrega de 14 cheques pré datados,
sendo que 6 foram resgatados, correspondente ao valor de R$ 51.828,36. Houve, ainda, pagamento de comissão à
agência de turismo no valor de R$ 18.718,31, do qual habilitamos, resultando no saldo a reembolsar de R$
88.979,98. Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização do crédito da data do embarque vencido até a data
do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs. Maria Alice Correa Silva e Mario Luiz Silva, com data de
embarque para 12/08/2020, o que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listado na Relação de
Credores do art. 52 com crédito total de R$ 63.148,93, segregado igualmente entre os 2 passageiros. O pagamento
foi realizado através de cartão de crédito (R$ 53.813,00) e depósito bancário realizado em 22/08/2019 (R$
9.080,74). A compra foi realizada por intermédio de agência, ocasionando a habilitação do crédito referente a
comissão, no valor de R$ 9.419,12. O crédito foi validado no montante de R$ 72.312,86, cujo valor será segregado
entre os passageiros.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Adriano de Paiva Afonso e Maria Alice Deponti Afonso com data de
embarque para 18/09/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 3.288,11) para a Recuperanda, restando saldo residual de
(R$ 12783,68) parcelado em 4 vezes no cartão de credito. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação
de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2118

Divergências e Habilitações
Adm.
#

923

NOME

Maria Amelia Garcia De Alencar

CPF

299.704.747-15

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

7.519,75

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Exclusão

924

Maria Amelia Garcia De Alencar

299.704.747-15

Classe III

R$

17.583,17

-

N/A

Exclusão

925

Maria Andreia Arruda Portilho Cruz

152.937.771-49

Classe III

R$

26.466,19

-

N/A

Alteração

926

927

Maria Angelica Braz de Lemos

Maria Antonina Zanuto Tavella

1110752890

770.357.048-68

Classe III

Classe III

R$

R$

38.659,68

42.669,15

-

-

N/A

N/A

Valor Movimento

-

-

17.583,17

127,43

Alteração

Exclusão

7.519,75

235,87

-

42.669,15

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

-

26.593,62

38.895,55

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 7 pessoas com três file vinculados File 2383354-1, File 2383354-2, File
2383354-3; Bernadete Junqueira Guimaraes, Luzia de Fatima Lobo Mulser, Maria Amelia Garcia de Alencar,
Maria Elizia Borges, Regina Celia Fleury da Silva e Souza, Virginia Castelo Branco Ferreira Costa Torres e Zelia
Diniz Whitmer, com data de embarque para 08/10/2020. O pagamento foi feito de diversas maneiras, pagamento
em dois cartões de crédito do titular Regina Celia F. da Silva, valor total de ( R$ 31.179,00); Houve pagamento
com 4 cheques dos quais apenas um foi compensado e os outros três primeiros foram devolvidos, porém
compensados em deposito bancário de Luzia de Fatima Lobo mulser nas datas 06/01/20 ( R$ 3.800,00) , 29/01/20
( R$ 3.890,00) e 06/03/20 ( R$ 3.900,00). Luzia de Fatima Lobo mulser pagou outro valor em cartão de crédito (
R$ 1.431,23) ; pagamento em dois cartões de crédito do titular Maria Amelia Garcia de alencar 31/01/20 ( R$
1.431,23) e 03/12/19 ( R$ 15.589,00) com valor total de ( R$ 17.020,23); pagamento em cartões de crédito do
titular Maria Amelia Garcia de alencar 31/01/20 ( R$ 1.431,23) e 03/12/19 ( R$ 15.589,00) com valor total de (
R$ 17.020,23); Pagamento cartão de crédito de Gustavo Adolfo que não é passageiro, 31/01/20 cartão de crédito
(R$ 1.431,23) e 04/02/20 deposito valor de (R$ 220,00); Pagamento em cartão de crédito do titular Maria Elizia
Borges , 03/12/19 a, valor total de ( R$ 15.588,00) estornado ( R$ 11.197,20) 16/04/20; Pagamento Cartão de
crédito de Bernadete Junqueira Guimaraes 03/12/19 valor de (R$ 15.676,00). a Recuperanda pagou a despesa e
descontou na relação credores NF 1811 e 1812 Comissao a parte no valor de ( R$ 13.736,10). O credor
apresentou divergencia para habilitação dos bilhetes aéreos , todavia, todos pagos diretamento a Cia aérea ,
acatamos parcialmente o pedido, cujo valor total do crédito foi segregado igualmente entre os passageiros,
adionalmente, a credora pediu exclusão da passageira Maria Amelia Garcia de Alencar, visto que, esta teve o seu
estorno integral.
Trata-se de pacote contratado para 7 pessoas com três file vinculados File 2383354-1, File 2383354-2, File
2383354-3; Bernadete Junqueira Guimaraes, Luzia de Fatima Lobo Mulser, Maria Amelia Garcia de Alencar,
Maria Elizia Borges, Regina Celia Fleury da Silva e Souza, Virginia Castelo Branco Ferreira Costa Torres e Zelia
Diniz Whitmer, com data de embarque para 08/10/2020. O pagamento foi feito de diversas maneiras, pagamento
em dois cartões de crédito do titular Regina Celia F. da Silva, valor total de ( R$ 31.179,00); Houve pagamento
com 4 cheques dos quais apenas um foi compensado e os outros três primeiros foram devolvidos, porém
compensados em deposito bancário de Luzia de Fatima Lobo mulser nas datas 06/01/20 ( R$ 3.800,00) , 29/01/20
( R$ 3.890,00) e 06/03/20 ( R$ 3.900,00). Luzia de Fatima Lobo mulser pagou outro valor em cartão de crédito (
R$ 1.431,23) ; pagamento em dois cartões de crédito do titular Maria Amelia Garcia de alencar 31/01/20 ( R$
1.431,23) e 03/12/19 ( R$ 15.589,00) com valor total de ( R$ 17.020,23); pagamento em cartões de crédito do
titular Maria Amelia Garcia de alencar 31/01/20 ( R$ 1.431,23) e 03/12/19 ( R$ 15.589,00) com valor total de (
R$ 17.020,23); Pagamento cartão de crédito de Gustavo Adolfo que não é passageiro, 31/01/20 cartão de crédito
(R$ 1.431,23) e 04/02/20 deposito valor de (R$ 220,00); Pagamento em cartão de crédito do titular Maria Elizia
Borges , 03/12/19 a, valor total de ( R$ 15.588,00) estornado ( R$ 11.197,20) 16/04/20; Pagamento Cartão de
crédito de Bernadete Junqueira Guimaraes 03/12/19 valor de (R$ 15.676,00). a Recuperanda pagou a despesa e
descontou na relação credores NF 1811 e 1812 Comissao a parte no valor de ( R$ 13.736,10). O credor
apresentou divergencia para habilitação dos bilhetes aéreos , todavia, todos pagos diretamento a Cia aérea ,
acatamos parcialmente o pedido, cujo valor total do crédito foi segregado igualmente entre os passageiros,
adionalmente, a credora pediu exclusão da passageira Maria Amelia Garcia de Alencar, visto que, esta teve o seu
estorno integral.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Eneas Cruz Junior e Maria Andreia Arruda Portilho Cruz com data
de embarque para 13/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento via transferência bancária direto para a
Recuperanda no valor de (R$ 18178,54). Houve ainda saldo residual pago via cartão de credito no valor de (R$
34.754,00) em 06 parcelas. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020
Trata-se de pacote individual de Marli Madalena Perozin, com data de embarque para 09/05/2020, que não
ocorreu. Foi realizado pagamento do valor da entrada de R$ 38.658,00, diretamente para a Recuperanda, em
07/01/2020. Não constou pagamento de comissão visto que a venda se deu por setor interno da Recuperanda
(Loja). Não houve outro pagamento realizado. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do crédito da
data do vencimento do embarque (09/05/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Maria Antonina Zanuto Tavella e Mario Antonio
Tavella, com embarque previsto para 20/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou
R$ 96.400,08. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 85.337,42, na classe
III - quirografários, correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda, líquido de comissão da
agência.
Foi apresentada divergência de crédito pleiteando valor constante de carta de crédito emitida pela Recuperanda de
USD 22.212,00, que representou o valor integral pago pela credora de R$ 96.400,08.
Esta Administradora Judicial realizou análise do documento apresentado pela credora em divergência de crédito,
bem como em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou a novação do valor pago
em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta de crédito assinada pela
Recuperanda, no valor de USD 22.212,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da divergência administrativa.
Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 22.212,00 (em moeda estrangeira), em
favor de Maria Antonina Zanuto Tavella e Mario Antonio Tavella, na Classe III - Quirografário, da Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2119

Divergências e Habilitações
Adm.
#

928

NOME

Maria Aparecida Caminoto Geiser

CPF

4251725891

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

18.524,92

929

Maria Aparecida Jackson

102.968.108-27

Classe III

R$

32.717,44

930

Maria Arlete Barbosa Pereira

919.064.666-53

Classe III

R$

26.254,74

931

Maria Aurea Carvalho de Paula Garcia

932

Maria Auricelia Pinheiro Henriques

933

Maria Auxiliadora Franco

934

Maria Auxiliadora Ribeiro Sette

301.485.616-91

8556423191

019.656.038-15

4450990625

Classe III

R$

28.517,43

Classe III

R$

31.110,89

Classe III

R$

Classe III

R$

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

36.812,00

-

40.468,20

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Valor Movimento

-

4.803,51

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

13.721,42

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Não

Alteração

147,81

32.865,25

Classe III

N/A

Alteração

3.203,62

29.458,36

Classe III

Parcial

Alteração

4.326,36

32.843,79

Classe III

-

N/A

Alteração

428,80

31.539,69

Classe III

18.121,32

-

N/A

Alteração

4.051,68

22.173,00

Classe III

44.777,05

-

N/A

Alteração

17,50

44.759,55

Classe III

-

935

Maria Balbina Souza

125.171.196-00

Classe III

R$

26.132,32

-

N/A

Alteração

12.136,03

38.268,35

Classe III

936

Maria Candida Costa Ribeiro

295.570.626-49

Classe III

R$

27.687,73

-

N/A

Alteração

3.539,09

31.226,82

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Fernando Geiser
e Maria Aparecida Caminoto Geiser, com data de embarque prevista para 30/08/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 37.049,83,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada para a agência de turismo,
que realizou repasse do valor líquido de comissão para a Recuperanda, todavia esse repasse foi realizado em
conjunto com os files (2431804.2 e 2431804.3) de outros clientes (Fernando Geiser e Maria Aparecida Caminoto
Geiser - Fatima Regina Gomes Furlan e Roberto de Oliveira Roca) e transferido internamente no sistema da
Recuperanda, os valores de R$ 9.806,28, para o file correto 2431804.2, e R$ 9.944,22, para o file 2431804,3,
ambos em 04/11/2019. A comissão descontada pela agência de turismo, informada em fatura, totalizou R$
4.322,12, do qual habilitamos. O valor residual do pacote de R$ 31.810,97 foi pago com cartão de crédito, em
31/10/2019. Procedemos com o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Adriano de Marcia Felix Ribeiro e Maria Aparecida com data de
embarque para 14/05/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 4.793,18) para a Recuperanda, bem como, identificamos
transferência do File 2342870 venda 9 e 10 (Alcina Amélia Felix e João Domingos Marcele) respectivamente no
valor de (R$ 4.994,85 e R$ 55.646,85). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A
relação da recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas FRANCISCA ELIZABETH ARANTES DE OLIVEIRA e MARIA
ARLETE BARBOSA PEREIRA , com data de embarque para 05/09/2020. Foi feito um pagamento via depósito
bancário livre de comissão data 20/12/19 (R$ 52.509,24) para Recuperanda.O sistema da Recuperanda registrou
valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.407,24, do qual habilitamos. Foi validado o credito
no montante de ( R$ 58.916,48). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores..
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana Maria de Carvalho Kalinauskas e Maria Aurea Carvalho de
Paula Garcia, com data de embarque para 07/04/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada,
via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 39.738,00) para a
Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 17.296,00) via cartão de crédito, parcelado em 04 vezes. O
valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi
acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido
de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas ADELSON HENRIQUES e MARIA AURICELIA PINHEIRO
HENRIQUES, com data de embarque para 09/04/202, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada,
via transferência bancária, direto para a Recuperanda de (R$ 12.932,74). Houve ainda pagamento residual (R$
48.266,82) via cartão de crédito, parcelado em 06 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor
listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da
data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para MARIA AUXILIADORA FRANCO, com data de embarque para 08/09/2020.
FoI feito um pagamento via depósito bancário data 13/01/20 (R$ 18.122,24) para a Recuperanda livre de
comissão. Houve ainda pagamento residual em cartão de crédito que foi estornado em seu valor integral. O sistema
da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 4.050,76, do qual
habilitamos. Foi validado o credito no montante de ( R$ 22.173,00).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, PATRICIA TITO COLOMBO DE ALMEIDA e MARIA
AUXILIADORA RIBEIRO SETTE, com data de embarque para 11/05/2020, que não ocorreu. Em 09/03/2020,
foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, no valor de R$ 8.905,60 para a Recuperanda.
Também, houve pagamento via depósito bancário no valor de R$ 35.610,00 no dia 09/03/2020. Segundo constou
no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 44.515,60 que foi pago via cartão de crédito nodia 09/03/2020.
Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque (11/05/2020) até
a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em
relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual pela Sra. Maria Balbina Souza, com data de
embarque prevista para 07/06/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de
R$ 26.132,32. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pela credora de R$ 33.716,96, via depósito e entrega de 4 cheques já
compensados. Houve ainda, retençãod o valor de R$ 4.551,39 referente a comissão, por parte da agência de
turismo, resultando no crédito de R$ 38.268,35. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º
§ 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, EDUARDO NELO XAVIER RIBEIRO FILHO e MARIA
CANDIDA COSTA RIBEIRO , com data de embarque para 14/05/2020, que não ocorreu. Em 31/01/20, foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito, direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$
15.670,86 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 6.806.46.
Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 39.704,38 que foi pago via cartão no dia
31/01/2020. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque
(14/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou
divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
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fls. 2120

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Maria Cecilia Amorim Teixeira da Silva

851.119.298-00

Classe III

R$

31.224,90

-

N/A

Alteração

938

Maria Cecilia Daronco Salles

566.331.228-53

Classe III

R$

29.694,95

-

N/A

Exclusão

939

Maria Cecilia Figueiredo

875.388.578-34

Classe III

R$

7.152,85

-

N/A

Alteração

11.570,50

18.723,35

Classe III

940

Maria Cecilia Fortunato

Classe III

R$

36.659,74

-

N/A

Alteração

214,38

36.874,12

Classe III

941

Maria Cecilia Giannini Braga

942

Maria Cecilia Gnoatto

943

Maria Cecilia Melo de Luca

3111952886

071.473.838-77

034.430.428-05

-

29.694,95

36.675,14

Classe na RC
Art. 7º § 2º

937

615614876

5.450,24

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

Classe III

Classe III

Classe III

R$

23.710,10

-

N/A

Alteração

3.292,80

27.002,90

Classe III

Classe III

R$

69.592,65

-

N/A

Alteração

9.641,63

79.234,29

Classe III

Classe III

R$

16.065,94

21.640,29

Não

Alteração

371,39

16.437,33

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual pela Sra. Maria Cecilia Amorim Teixeira da
Silva, com data de embarque prevista para 11/05/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art.
52, com crédito de R$ 31.224,90. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pela credora de R$ 31.226,79, via transferências
eletrônicas e cartão de crédito, além de comissão retida paga a agência de turismo no valor de R$ 5.265,88,
totalizando saldo de R$ 36.492,67. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data do embarque
vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo crédito atualizado correspondeu a R$ 36.675,14.
Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Maria Cecilia Daronco Salles e Sergio Monteiro
Salles, com embarque previsto para 20/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou
R$ 59.389,90, mesmo valor habilitado na Relação de Credores do Art. 52.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 16.419,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 16.419,00
(em moeda estrangeira), em favor de Maria Cecilia Daronco Salles e Sergio Monteiro Salles, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Adalberto Aidar e Maria Cecilia Figueredo com data de embarque
para 14/05/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 14.306,71) para a Recuperanda, restando saldo residual de (R$
55.636,96) parcelado em 4 vezes no catão de credito, valor este estornado conforme documento xxxxxxxx. O
crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou
divergênca.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Domingos
Fortunato Neto e Maria Cecilia Fortunato, com data de embarque prevista para 10/05/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 73.319,47,
segregado igualmente entre os passageiros. Foram realizados pagamentos a vista diretamente para a Recuperanda
nos valores de R$ 25.946,04 e 47.376,00, ambos em 23/01/2020. Não houve pagamento de comissão visto que a
venda se deu por setor interno da Recuperanda (Loja). Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do
crédito da data do embarque não realizado até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Andrea Braga Fernandes e Maria Cecilia Giannini Braga, com data
de embarque para 15/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 47.420,20) para a Recuperanda. O valor
validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi
acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido
de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas MANOEL RODRIGUES MEDEIROS NETO e MARIA CECILIA
GNOATTO, com data de embarque para 12/05/2020, não embarcados. Foi feito um pagamento via depósito
bancário para a Recuperanda data 27/11/19 (R$ 139.184,30) livre de comissão. O sistema da Recuperanda
registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 18.471,74, do qual habilitamos. Foi
validado o credito no montante de ( R$ 158.467,57) com correção monetária ( R$ 811,53). O crédito foi dividido
entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação de credores da Recuperanda apresentou pequena
divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da conversão da moeda.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote de viagem adquirido para 2 passageiras, Srs. Maria
Cecilia Melo de Luca e Marisa de Campos Castro Marins, com data de embarque prevista para 30/08/2020, após o
pedido de recuperação judicial (04/06/2020). As credoras constaram listadas na Relação de Credores do Art. 52,
com crédito total de R$ 32.131,88, segregado igualmente entre as passageiras. Foram apresentadas divergências
de crédito com documentação acerca de valores pagos, requerendo crédito no valor total de R$ 43.280,57, sendo
21.640,32 para a Sra Maria Cecilia Melo de Luca e 21.640,25 para a Sra. Marisa de Campos Castro Marins.
Esta Administradora Judicial realizou análise dos documentos disponibilizados na divergência de crédito, bem
como em informações constantes em sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou valor total
que deu entrada no caixa da Recuperanda de R$ 39.362,75, além do registro de comissão paga à agência de
turismo no valor de R$ 3.918,72, totalizando crédito de R$ 43.281,47. Todavia, constou registrado no sistema da
Recuperanda cobrança de multa por cancelamento da viagem pelos passageiros, no valor de R$ 10.406,82, sendo
o valor líquido a reembolsar de R$ 32.874,65, correspondente ao valor de R$ 16.437,32 para cada passageira.
Diante do exposto, não acatamos o quanto pleiteado em divergência de crédito e habilitamos o valor total de R$
32.874,65, segregado igualmente entre as Sras. Maria Cecilia Melo de Luca e Marisa de Campos Castro Marins,
na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
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fls. 2121

Divergências e Habilitações
Adm.
#

944

NOME

Maria Cecilia Moalli Neves de Assis

945

Maria Celeste da Costa Reis

946

Maria Celeste da Silva

947

Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy

CPF

800.167.908-04

453.020.577-00

8454248153

706.761.357-49

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

18.753,91

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

-

N/A

Alteração

5.790,80

49.045,80

Classe III

Classe III

R$

42.986,17

-

N/A

Alteração

720,44

43.706,61

Classe III

Classe III

R$

9.296,59

-

N/A

Alteração

990,28

10.286,87

Classe III

Classe III

R$

37.872,44

-

N/A

Exclusão

949

Maria Celia Costa Aguiar Santanna B. Ferreira

311.884.568-65

Classe III

R$

3.267,45

-

N/A

Alteração

951

Maria Christina Leite Casagrande

910.915.788-34

Classe III

43.255,00

020.273.178-21

434.868.868-00

21.305,80

Classe na RC
Art. 7º § 2º

R$

Maria Celia Brito

Maria Celina Mazza

2.551,89

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe III

948

950

Valor Movimento

Classe III

Classe III

R$

R$

1.554,00

16.863,54

-

-

N/A

N/A

Sem movimento

Alteração

-

37.872,44

446,95

-

2.778,08

-

3.714,40

1.554,00

19.641,62

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas MARIA CECILIA MOALLI NEVES DE ASSIS e WELLINGTON
RUI ANDRADE DE ASSIS, com data de embarque para 08/09/2020. Foram feitos dois pagamentos via depósito
bancário data 14/10/19 (R$ 2.100,00) e 09/12/19 (R$ 8.102,32) para a Recuperanda. Foi feito um pagamento em
4 cheques pré-datados. Sendo todos compensados no valor de ( R$ 32.409,28). Foi descontado do credor 09/12/19
no valor ( R$ 5.117,25) MARIA TELMA CAETANO PRADO - AGT. DE VIAGENS M referente a uma
comissão. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
5117,25, do qual habilitamos. Foi validado o credito no montante de ( R$ 42.611,60). O crédito foi dividido entre
os 2 passageiros na Relação de Credores.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual pela Sra. Maria Celeste da Costa Reis, com
data de embarque prevista para 06/09/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito de R$ 43.255,00. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pela credora de R$ 43.255,00, via depósitos, além de
comissão paga a agência de turismo no valor de R$ 5.790,80, totalizando saldo de R$ 49.045,80. Adicionalmente,
realizamos cálculo de atualização da data do embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo
crédito atualizado correspondeu a R$ 49.045,80. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º
§ 2º.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas,PAULO DIAS DE CARVALHO, MARIA CELESTE DA SILVA e
MARCIA TOLEDO DE CARVALHO , com data de embarque para 03/04/2020, que não ocorreu. Em
21/01/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, no valor de R$ 33.029,85 para a
Recuperanda. Também, houve pagamento via Cheque em 4 Parcelas de R$ 23.893,05, totalizando o valor de R$
95.572,20. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 354,00 que foi pago via depósito
no dia 31/01/2020. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do
embarque (03/04/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ
apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de
atualização.
Trata-se de pacote contratado para 5 pessoas, CARLOS ROBERTO DE CASTRO JATAHY, MARIA CELESTE
PINTO DE CASTRO JATAHY, MARINA PINTO DE CASTRO JATAHY, MARTHA PIRES RODRIGUES
NUNES e HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, com data de embarque para 03/07/2020, posterior a data do
pedido de RJ. Foram realizados vários pagamentos diretamente em conta corrente da Recuperanda, tais como:
depósito de R$ 6.194,44, em 17/09/2019, depósito de R$ 6.194,44, em 07/10/2019 e depósito de R$ 3.041,38,
em 17/02/2020. Adicionalmente, também foram realizados vários pagamentos com cartões de crédito, sendo 2
pagamentos de R$ 7.226,86, em 17/09/2019, 1 pagamento de R$ 14.453,72, em 17/09/2019 e 1 pagamento de R$
7.096,60, em 17/02/2020. A Recuperanda repassou o valor de R$ 4.955,56, em 25/10/2019, à agência de turismo
a título de comissão, do qual habilitamos. Não houve saldo de atualização, visto que o vencimento da viagem
ocorreu em data posterio a data do pedido de RJ.
Trata-se de pacote contratado para um pessoa,MARIA CELIA BRITO, com data de embarque para 24/03/2020.
Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único depoisto para recuperanda R$
13.403.,00 em 06/08/2019. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de
turismo valor de R$ 5.781,00. Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor
de R$ 30.250,54, com cartão de crédito. Crédito validado no montante de (R$ 55.409,17). Em 14/02/20 foi
enviado uma carta de crédito para viagem futura,cujo valor foi US$ 10.320,00. Tendo em vista a nota de crédito
com valor de confissão de dívida emitida pela Recuperanda, habilitamos e alteramos o crédito para moeda
estrangeira, no valor de USD 10.320,00.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Maria Celia Costa Aguiar
Santanna B. Ferreira e Themistocles Barbosa Ferreira Neto, com data de embarque prevista para 03/12/2020. Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de R$ 6.534,90. Esta Administradora
Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago
pelos credores de R$ 6.536,99, via depósitos e mediante entrega de 4 cheques pré datados, todos compensados.
Houve ainda pagamento de comissão a agência de turismo no valor de R$ 891,80 totalizando crédito de R$
7.428,79. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiras, Srs. Maria Celina Mazza e Maria
do Carmo Mazza, com data de embarque prevista para 03/12/2020. As credoras constaram listadas na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito de R$ 3.108,00. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes
do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelas credoras de R$ 3.108,00, via
cartões de crédito. Não houve pagamento de comissão a agência de turismo visto que a venda se deu pela Loja
interna da Recuperanda. Mantivemos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Maria Christina Leite
Casagrande e Miguel Angelo Casagrande, com data de embarque prevista para 05/04/2020. As credoras
constaram listadas na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de R$ 33.727,08. Esta Administradora Judicial
analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos
credores de R$ 33.727,08, transferência eletrônicas, além do pagamento de comissão a agência de R$ 5.046,54,
resultando em saldo de R$ 38.773,62. Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização do crédito da data do
vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Ajustamos o crédito na Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
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fls. 2122

Divergências e Habilitações
Adm.
#

952

953

954

955

956

957

958

959

NOME

Maria Christina Ribeiro Pinto

Maria Clara Rossini Lima Costa

Maria Clementina Lemos Michielin

Maria Clementina Lemos Michielin

Maria Cristina Dascensao Mansur

Maria Cristina Figueiredo Cavalcante

Maria Cristina Munhoz Theodoro

Maria Cristina Zeni

CPF

116.021.668-11

3080538269

224.003.358-42

224.003.358-42

167.014.706-10

396.175.488-87

088.735.948-59

772.572.358-72

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

30.947,06

25.485,92

14.397,50

13.462,00

20.130,63

6.268,28

32.077,64

10.844,41

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

-

-

-

-

-

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

5.746,55

Alteração

3.400,38

Alteração

Exclusão

13.462,86

-

Sem movimento

-

Alteração

Alteração

Alteração

13.462,00

3.119,73

-

-

12.980,52

3,61

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

36.693,61

28.886,30

27.860,36

-

20.130,63

9.388,01

19.097,12

10.840,80

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs. Luciano Ribeiro Pinto Junior e Maria Christina Ribeiro Pinto,
com data de embarque para 10/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listado na
Relação de Credores do art. 52 com crédito total de R$ 61.894,12, segregado igualmente entre os 2 passageiros. A
compra foi realizada por intermédio de uma agência, ocasionando a habilitação da comissão, no valor de R$
9.895,46. O crédito foi validado no montante de R$ 73.387,21, cujo valor será segregadoentre os passageiros.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas, JORGE COSTA FILHO, MARCIA RITA ROSSINI LIMA COSTA
e MARIA CLARA ROSSINI LIMA COSTA, com data de embarque para 05/07/2020, sendo data posterior a
Recuperação Judicial. Em 17/02/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via cartão de crédito, direto para a
agência e repassado o valor líquido da comissão de R$ 36.968,35 para a Recuperanda. Segundo constou no
sistema da Recuperanda, também foi pago via depósito bancário o valor de R$ 15.599,44, por fim, o valor residual
de R$ 213,84 também foi pago via depósito no dia 21/02/2020,O valor de comissão paga à agência, indicado no
sistema, é de R$ 10.201,14. Adicionalmente, não foi aplicado cálculo de atualização do crédito,pois a data do
vencimento do embarque (05/07/2020) é posterior a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O
crédito validado por esta AJ não apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da
Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de crédito referente a compra de 2 pacotes de viagens para 2 passageiros, Srs. Luiz Pericles M. Michielin
e Maria Clementina Lemos Michielin, com datas de embarques previstas para 09/10/2020 e 30/10/2021. Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 55.719,00, segregado
igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 55.720,71, via transferências
bancárias. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de 2 pacotes de viagens para 2 passageiros, Srs. Luiz Pericles M. Michielin
e Maria Clementina Lemos Michielin, com datas de embarques previstas para 09/10/2020 e 30/10/2021. Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 55.719,00, segregado
igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 55.720,71, via transferências
bancárias. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, Sras. Marcella Figueiredo da Silva, Marivalda Carneiro de
Figueiredo Silva, Mayra Figueiredo da Silva e Maria Cristina Dascensao Mansur, com data de embarque para
18/09/2020, posterior ao peduido de Recuperação Judicial. O pagamento foi feito através de depósito bancário no
dia 17/01/2020, no valor de R$ 64.040,50, e via cartão de crédito, cujo a operação foi realizada na mesma data, no
valor de R$16.480,00. A compra foi realizada por intermédio de agência que recebeu comissão no montante de R$
10.978,04. Todavia, houve manifestação da credora Marivalda concordando com o crédito habiltiado pela
Recuperanda, motivo pelo qual mantivemos o valor habilitado, sem a inclusão da comissão da agência de turismo,
que pode ter procedido com a devolução diretamente aos clientes.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Joao Carlos Cavalcante e
Maria Cristina Figueiredo Cavalcante, com data de embarque prevista para 12/05/2020. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 12.536,56, segregado igualmente entre os
passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 12.535,56, via transferência bancária, bem como
pagamento com cartão de crédito de R$ 35.806,38, que foi estornado integralmente. Houve ainda pagamento de
comissão para agência de turismo no valor de R$ 6.138,20, totalizando crédito a reembolsar de R$ 18.673,76.
Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ
(04/06/2020). O crédito total atualizado correspondeu a R$ 18.776,01. Realizamos o ajuste
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, DINO LUZ THEODORO e MARIA CRISTINA MUNHOZ
THEODORO, com data de embarque para 13/09/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada,
via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 6.464,08) para a Recuperanda em
13/01/20. Houve ainda pagamento residual (R$ 57.691,20) com 5 cheques dos quais 2 foram compensados, sendo
habilitado valor de R$ 23.076,48. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência
de turismo de R$ 8.653,68, do qual habilitamos. A relação de credores da Recuperada não descontou o valor do
cheque devolvido, motivo pelo qual gerou divergência para a nossa análise , bem como, não considerou a
atualização do valor do crédito até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020). Foi validado um valor
total de R$ 38.194,24. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Maria Cristina Zeni e Tania de
Camargo Cavalheiro, com data de embarque prevista para 18/07/2020. As credoras constaram listadas na Relação
de Credores do Art. 52, com crédito de R$ 21.688,82. Esta Administradora Judicial analisou informações
constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$
21.681,60, via transferências eletrônicas. Não houve pagamento de comissão visto que a venda se deu pela Loja
interna da Recuperanda. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

960

Maria da Conceicao Justo Werneck Cortes

216.372.966-49

Classe III

R$

36.887,26

-

N/A

Alteração

4.918,62

41.805,88

Classe III

961

Maria da Conceicao Milanez

471.449.477-53

Classe III

R$

22.950,47

-

N/A

Alteração

3.131,40

26.081,87

Classe III

962

Maria da Conceicao Nunes Melo

5494966291

Classe III

R$

21.256,87

-

N/A

Alteração

92,20

21.349,07

Classe III

Classe III

R$

34.777,49

-

N/A

Alteração

202,61

34.980,10

Classe III

Classe III

R$

31.333,65

-

N/A

Alteração

4.226,22

35.559,87

Classe III

158.551.120-04

Classe III

R$

24.389,40

-

N/A

Alteração

3.185,24

27.574,64

Classe III

Maria da Penha Cordeiro Santos

635.598.548-49

Classe III

R$

36.369,80

-

N/A

Alteração

0,85

36.368,95

Classe III

Maria da Penha Souza Santos

265.607.207-72

Classe III

R$

40.855,75

-

N/A

Alteração

5.499,00

46.354,75

Classe III

963

Maria da Gloria Ambrosio

964

Maria da Graça de Holanda Martins

965

Maria da Graca Soares Bahu

966

967

364.543.387-20

3881580344

-

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Fernando Antonio Santos
Werneck Cortes e Maria Da Conceicao Justo Werneck Cortes, com data de embarque prevista para 07/06/2020,
após o pedido de RJ. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 73.774,52, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento da entrada para
a agência de turismo, que realizou repasse para a Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 8.488,04, em
27/01/2020. O valor da comissão registrado no sistema da Recuperanda correspondeu a R$ 9.837,24, do qual
habilitamos. O valor residual do pacote foi pago em 2 cartões de crédito nos valores de R$ 32.790,80 cada,
totalizando R$ 65.581,60. Constou ainda, reembolso do valor de R$ 295,12, em 29/01/2020. Procedemos com o
ajuste, habilitando a comissão.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passegeiros, Srs. Lauro Ferreira da Silva Pinto Neto e Maria da
Conceicao Milanez, com data de embarque para 27/03/2021, após o pedido de RJ. Os credores constaram listados
na Relação de Credores do Art. 52 com o valor total de R$ 45.900,94. Foram realizados 2 pagamentos para a
agência de turismo, que realizou repasse para a Recuperanda dos valores líquidos de comissão de R$ 8.575,88 e
R$ 3.976,82, em 04/10/2019 e 16/12/2019, respectivamente. O valor total de comissão registrado no sistema da
Recuperanda correspondeu a R$ 6.260,37, do qual habilitamos. O saldo residual de R$ 33.350,66 foi pago com
cartão de crédito, em 04/10/2019. Realizamos o ajuste do cré
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual da Sra. Maria da Conceicao Nunes Melo,
com data de embarque prevista para 14/05/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52,
com crédito de R$ 21.256,87. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pela credora de R$ 27.507,60, via transferência
eletrônica e entrega de 4 cheques pre datados. Porém, 2 dos 4 cheques não foram compensados, sendo 1 devolvido
e 1 resgatado, somando R$ 6.253,80, resultando no crédito de R$ 21.253,80. Não houve pagamento de comissão
visto que a venda se deu por setor interno da Recuperanda (Loja). Adicionalmente foi realizado cálculo de
atualização do crédito da data do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo crédito
correspondeu a R$ 21.349,07. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Maria da Gloria Ambrosio e
Maria Helena Hemerly, com data de embarque prevista para 10/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 69.554,98, segregado
igualmente entre os passageiros. Foram realizados 2 pagamentos a vista dos valores de R$ 34.703,95 e R$
34.851,96 diretamente para a Recuperanda, ambos em 26/12/2019. Não houve pagamento de comissão visto que a
venda se deu por setor interno da Recuperanda (loja). Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização do
crédito da data do embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Antonio Martins e Maria da Graça de holanda Martins com data de
embarque para 07/06/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 12.884,81) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento
residual (R$ 49.782,48) via cartão de crédito, parcelado em 7 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com
o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, MILTON JORGE DE MIRANDA HAGE e VERA MUSSI HAGE,
com data de embarque para 03/07/20. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único
deposito para recuperanda R$ 9.634,46 em 13/12/19. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão
descontado pela agência de turismo de R$ 6.423,92, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento
do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 37.467,36, com cartão de crédito. O sistema da Recuperanda
registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.370,47, do qual habilitamos. Crédito
validado no montante de (R$ 55.149,26).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido
igualmente entre eles.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Maria da Penha Cordeiro
Santos e Mauricio Granadeiro Guimaraes, com data de embarque prevista para 27/09/2020. As credoras
constaram listadas na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de R$ 72.739,60. Esta Administradora Judicial
analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos
credores de R$ 72.737,90, via transferência eletrônica e cartão de crédito. Não houve pagamento de comissão
visto que a venda se deu pela Loja interna da Recuperanda. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º
§ 2º.
Trata-se de pacote contratado para 1 pessoas, MARIA DA PENHA SOUZA SANTOS, com data de embarque
para 05/09/2020. Foi feito deposito do valor da entrada, líquida de comissão via transferência eletrônica em
17/12/19 (R$ 24.855,72). saldo residual pago em 7 cheques pré datados totalizando (R$ 16.000,04). Destes
cheques todos foram compensados.O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência
de turismo de R$ 5.499,00, do qual habilitamos. A análise do crédito no valor total (R$ 46.354,75), por
passageiro, que resultou em diferença de arredondamento para o valor constante da Relação de Credores da
Recuperanda.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2124
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Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

968

Maria das Graças Ribeiro Teixeira

158.683.971-34

Classe III

R$

27.993,60

-

N/A

Alteração

969

Maria das Graças Romero Dinelli

254.320.526-87

Classe III

R$

20.912,32

-

N/A

Alteração

970

Maria de Fatima Abdalla Teles

551.261.207-78

Classe III

R$

31.753,75

-

N/A

Exclusão

971

Maria de Fatima Ambrosio Gava

471.533.267-15

Classe III

R$

34.851,96

-

N/A

Alteração

972

Maria de Fatima Brum Fonseca

228.685.420-34

Classe III

R$

41.436,63

-

N/A

Alteração

973

Maria de Fatima Campos Perez

769.340.718-91

Classe III

R$

16.570,35

974

Maria de Fatima Fedrigo

669.548.279-91

Classe III

R$

2.268,05

975

Maria de Fatima Grigoletto

028.303.088-75

Classe III

R$

30.429,00

-

6.280,27

-

N/A

Alteração

Valor Movimento

-

-

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

1.629,96

26.363,65

Classe III

2.882,76

23.795,08

Classe III

31.753,75

-

Classe III

203,98

35.055,94

Classe III

0,18

41.436,46

Classe III

3.562,19

20.132,54

Classe III

Parcial

Alteração

47,44

2.315,49

Classe III

N/A

Sem movimento

-

30.429,00

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Maria das Graças Ribeiro
Teixeira e Moacyr Soares Moreira, com data de embarque prevista para 14/05/2020. As credoras constaram
listadas na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de R$ 55.987,20. Esta Administradora Judicial analisou
informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores
de R$ 52.492,00, via transferência eletrônica e cartão de crédito. Não houve pagamento de comissão visto que a
venda se deu pela Loja interna da Recuperanda. Habilitamos apenas o crédito referente ao terrestre, visto que o
aéreo foi pago direto a cia aérea e será reembolsado conforme MP 295. Ajustamos o crédito na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas MARIA DAS GRAÇAS ROMERO DINELLI e MARIA LUIZA
ROMERO, com data de embarque para 08/05/2020. Foram feitos dois pagamentos via depósito bancário data
13/12/19 (R$ 5.000,00) e 19/12/19 (R$ 36.824,64) para a Recuperanda.O sistema da Recuperanda registrou
valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 5.459,23, do qual habilitamos. Foi validado o credito
no montante de ( R$ 47.283,87) com correção monetária ( R$ 306,28). O crédito foi dividido entre os 2
passageiros na Relação de Credores.
Os credores Aildson Muniz Telez e Maria de Fatima Abdala Teles, constaram habilitados na Relação de Credores
do Art. 52, pelo valor total de R$ 63.507,00, cujo crédito foi segregado proporcionalmente entre os passageiros.
Em divergência apresentada, os credores disponibilizaram nota de crédito fornecida e assinada pela Recuperanda,
datada de 20/03/2020, informando crédito no valor de USD 16.860,00, a ser utilizado em compra de viagem
futura, através da agência Flytour Via Mundi Viagens e Turismo, com validade até 31/03/2021. Assim, os credores
requerem que seu crédito seja listado em moeda estrangeira, nos termos da nota de crédito. Diante do exposto,
tendo em vista a nota de crédito com valor de confissão de dívida emitida pela Recuperanda, acatamos a
divergência e alteramos o crédito para moeda estrangeira, no valor de USD 16.860,00, segregado entre os credores
pelo valor de USD 8.430,00.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Francisco Carlos Gava e
Maria de Fatima Ambrosio Gava, com data de embarque prevista para 10/05/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 69.703,92,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento a vista do valor de R$ 69.706,71 diretamente
para a Recuperanda, em 26/12/2019. Não houve pagamento de comissão visto que a venda se deu por setor interno
da Recuperanda (loja). Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização do crédito da data do embarque
vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste na Relação de Credores do Art. 7º §
2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. João Luiz Almeida Fonseca e
Maria de Fatima Brum Fonseca, com data de embarque prevista para 09/06/2020. Os credores constaram listados
na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 82.873,25, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 82.872,90, via transferência bancária e cartão de crédito. Não houve
pagamento de comissão visto que a venda se deu por setor interno da Recuperanda (Loja). Realizamos o ajuste do
crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Maria de Fatima Campos
Perez e Moacir Perez, com data de embarque prevista para 09/05/2020. As credoras constaram listadas na Relação
de Credores do Art. 52, com crédito de R$ 33.140,70. Esta Administradora Judicial analisou informações
constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$
53.197,58, via transferência eletrônica e cartão de crédito, porém houve estorno parcial do pagamento com cartão
de crédito no valor de R$ 20.056,88. Foi realizado ainda pagamento de comissão a agência no valor de R$
6.878,46, resultando no saldo total a reembolsar de R$ 40.019,16. Adicionalmente, realizamos cálculo de
atualização da data do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo valor atualizado do
crédito correspondeu a R$ 40.265,08. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas Adriana Reis Gabriel, Jocene Reis Gabriel e Maria de Fedrigo, com
data de embarque para 24/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 5.680,00) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento residual (R$ 54.187,20) via cartão de crédito, parcelado em 7 vezes, foi realizado estorno do cartão de
credito em 29/04/2020. Houve ainda duas notas Fiscais de Comisão NF 31319 e 31318 que soman o valor de ( R$
1.222,00). O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda.
Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data
do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoa Maria de Fatima Grigoletto e Wlastemir Grigoletto Junior, com data
de embarque para 11/06/2020, não embarcado. Foi feito pagamento do sinal, via cartão de crédito de Wlastemir
Grigoletto Junior, dia 07/01/20 ( R$ 60.858,00), Foi validado o pagamento do cliente. Constam 2 passageiros,
motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
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Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
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Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Maria de Fatima Leme Rieckmann

1128022818

Classe III

R$

22.753,00

-

N/A

Exclusão

977

Maria de Fatima Leme Rieckmann

1128022818

Classe III

R$

35.200,00

-

N/A

Alteração

22.753,50

57.953,50

Classe III

978

Maria de Fatima Moura

261.441.398-42

Classe III

R$

2.785,34

-

N/A

Alteração

1.115,17

3.900,51

Classe III

979

Maria de Fatima Scarparo

132.778.758-06

Classe III

R$

24.511,22

-

N/A

Alteração

3.153,26

27.664,48

Classe III

981

Maria de Lourdes Gomes

Maria de Lourdes Vilella

006.963.788-17

1331545803

Classe III

Classe III

R$

R$

54.526,67

15.557,62

-

12.204,00

N/A

Parcial

Exclusão

Alteração

-

22.753,00

54.526,67

886,00

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

976

980

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

16.443,62

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de 3 pacotes de viagem (Files 2439888.1, 2439888.2 e 2444331.1) para 2
passageiros, Srs. Klaus Peter Rieckmann e Maria de Fatima Leme Rieckmann, com datas de embarque previstas
para 23.08.2020 (File 2444331.1) e 25.04.2021 (Files 2439888.1 e 2439888.2), após o pedido de RJ
(04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 115.906,00, segregado igualmente entre os passageiros.
No File 2444331.1 foi realizado pagamento a vista no valor de R$ 70.399,00, em 29/11/2020. No File 2439888.1
foi realizado também pagamento a vista no valor de R$ 4.960,00, em 21/11/2020. Já no File 2439888.2 foi
realizado pagamento da entrada de R$ 15.179,00, em 08/01/2020, e na mesma data, houve pagamento do valor
residual com cartão de crédito no valor de R$ 25.369,00. O crédito pago totalizou R$ 115.907,00. Não houve
pagamento de comissão para agência de turismo visto que as vendas foram realizadas por setor interno da
Recuperanda (Loja).
Diante do exposto, Habilitamos o valor de R$ 115.907,00 na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de 3 pacotes de viagem (Files 2439888.1, 2439888.2 e 2444331.1) para 2
passageiros, Srs. Klaus Peter Rieckmann e Maria de Fatima Leme Rieckmann, com datas de embarque previstas
para 23.08.2020 (File 2444331.1) e 25.04.2021 (Files 2439888.1 e 2439888.2), após o pedido de RJ
(04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 115.906,00, segregado igualmente entre os passageiros.
No File 2444331.1 foi realizado pagamento a vista no valor de R$ 70.399,00, em 29/11/2020. No File 2439888.1
foi realizado também pagamento a vista no valor de R$ 4.960,00, em 21/11/2020. Já no File 2439888.2 foi
realizado pagamento da entrada de R$ 15.179,00, em 08/01/2020, e na mesma data, houve pagamento do valor
residual com cartão de crédito no valor de R$ 25.369,00. O crédito pago totalizou R$ 115.907,00. Não houve
pagamento de comissão para agência de turismo visto que as vendas foram realizadas por setor interno da
Recuperanda (Loja).
Diante do exposto, Habilitamos o valor de R$ 115.907,00 na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Elizabeth Gomes e Maria de
Fatima Moura, com data de embarque prevista para 30/08/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 5.570,68, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago pelos credores de R$ 7.801,01, via transferência bancária, cheque e cartão de crédito. A
diferença está no valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 2.228,86. Realizamos o ajuste do crédito
na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas MARIA DE FATIMA SCARPARO e ROBERTO ARAUJO
SALLLES DE SOUZA, com data de embarque para 09/09/2020, posterior a data do pedido de RJ. Em
05/02/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o
valor líquido para a Recuperanda. Cabe destacar que o repasse feito pela agência constou em uma única operação
as entradas dos files 2341359.2 e 2341359.3 (Carlos Negro e Rosana Negro). No dia 07/02/2020, houve
transferência interna no sistema da Recuperanda, no valor de R$ 12.230,68, a fim de ajustar o crédito para o file
correto (2341359.3). O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 6.306,52. Segundo
constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 36.793,68 foi pago em duas operações de cartão de
crédito, nos valores de R$ 18.396,84, nos dias 06/02/2020 e 07/02/2020, parceladas em 7 vezes. Não houve saldo
de atualização, visto que o vencimento da viagem ocorreu em data posterio a data do pedido de RJ.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Maria de Lourdes Gomes e Valmiro Guilherme de
Santana, com embarque previsto para 20/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou
R$ 108.918,38. Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 109.053,34,
na classe III - quirografários, correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 25.418,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 25.418,00
(em moeda estrangeira), em favor de Maria de Lourdes Gomes e Valmiro Guilherme de Santana, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem em grupo de 9 passageiros, Srs. Carmen Lucia Denti, Carmen Suzana Pereira Dutra,
Edison Pizzato, Maria Luiza Hofmeister Pizzato, Joice Maria ValentiMaria de Lourdes Vilella, Ionice Prado de
Oliveira, Marilia Francisca de Marsillac e Maria Estela da Costa. Foi disponibilizada a composição dos valor
pagos pelos credores, em divergência de crédito, indicando individualmente cada saldo a receber da Recuperanda,
cujo montante correspondeu a R$ 120.047,78. Esta administradora Judicial procedeu com a análise das
informações apresentadas em divergência, bem como validou os valor pagos pelos clientes que deram entrada no
financeiro da Recuperanda, deduzidos de reembolsos, estornos de cartões e resgates de cheques. Adicionalmente
foram aplicados os valores de multas por cancelamentos, que constam do sistema da Recuperanda e atualizados os
créditos da data do embarque vencido (26/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020)
totalizando crédito de R$ 112.248,31.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

982

983

NOME

Maria do Carmo Fazani

Maria do Carmo Mazza

CPF

4588202880

860.514.158-15

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

27.620,24

1.554,00

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Sem movimento

Valor Movimento

3.825,12

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

31.445,36

1.554,00

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

984

Maria do Carmo Napolitano Freitas

132.450.368-84

Classe III

R$

37.269,92

-

N/A

Alteração

780,91

38.050,84

Classe III

985

Maria do Carmo Souza Leao Lima

381.970.654-20

Classe III

R$

34.556,88

-

N/A

Alteração

189,07

34.745,95

Classe III

986

Maria do Sameiro da Cunha Camelo de Souza

220.261.078-23

Classe III

R$

26.411,74

987

Maria do Socorro Madeiro Nogueira

030.872.983-87

Classe III

R$

30.745,80

-

35.719,62

N/A

Alteração

3.433,07

29.844,81

Classe III

Parcial

Alteração

5.101,26

35.847,06

Classe III

988

Maria do Socorro Tavares Vieira

424.553.594-68

Classe III

R$

36.696,16

-

N/A

Alteração

2.374,63

39.070,79

Classe III

989

Maria Dolores Fidalgo Grana Trevisan

609.755.800-78

Classe III

R$

23.716,13

-

N/A

Alteração

3.095,24

26.811,37

Classe III

990

Maria Eliane Oliveira Cesarini

050.022.876-03

Classe III

R$

3.008,64

-

N/A

Alteração

1.669,31

4.677,95

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Felipe Fagundes Candido e Viviane Queiroz da Silveria candido com
data de embarque para 03/09/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária para a Recuperanda no valor de (R$ 14.757,10).Houve ainda pagamento residual via cartão de credito no
valor de (R$ 43.659,10). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiras, Srs. Maria Celina Mazza e Maria
do Carmo Mazza, com data de embarque prevista para 03/12/2020. As credoras constaram listadas na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito de R$ 3.108,00. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes
do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelas credoras de R$ 3.108,00, via
cartões de crédito. Não houve pagamento de comissão a agência de turismo visto que a venda se deu pela Loja
interna da Recuperanda. Mantivemos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs. Marcio Freitas e Maria Do Carmo Napolitano Freitas, com data
de embarque para 24/03/2020, o que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listado na Relação de
Credores do art. 52 com crédito total de R$ 74.539,84, segregado igualmente entre os 2 passageiros. O pagamento
foi realizado através de cartão de crédito (R$ 41.548,36) e depósitos bancários nas datas de 23/09/2019 e
21/10/2020 (R$ 22.993,52 e R$ 10.000,00, respectivamente). A compra foi realizada diretamente na loja. O
crédito foi validado no montante de R$ 76.101,67, cujo valor será segregado entre os passageiros.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas MARIA DO CARMO SOUZA LEAO LIMA e WALTER CABUS,
com data de embarque para 11/05/2020. Foram feitos dois pagamentos via depósito bancário data 11/05/19 (R$
19.609,65) e (R$ 49.503,52) para a Recuperanda. Foi validado o credito no montante de ( R$ 69.491,91) com
correção monetária ( R$ 378,74). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Jarbas Jose Gambogi de Souza e Maria do Sameiro da Cunha
Camelo de Souza, com data de embarque para 07/04/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da
entrada, via transferência bancária para a Recuperanda no valor de (R$ 17.506,28). Houve ainda pagamento
residual via cartão de credito parcelado em 6 vezes no valor de (35.317,20).
Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data
do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).).
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, MARIA DO SOCORRO MADEIRO NOGUEIRA e SOLANGE
UCHOA DE OLIVEIRA, com data de embarque para 10/05/20, não embarcado. Foi feito um pagamento em dois
depositos no dia 09/12/19 no valor de ( R$ 35.719,62) e (R$ 3.702,19) e valor residual pago em 6 cheques prédatados. Sendo apenas 4 deles compensados nos dias 10/01/20, 10/02/20 , 10/03/20 e 14/04/20. Os dois últimos
cheques foram resgatados.O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de
turismo de R$ 9.784,59, do qual habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente montante de ( R$ 71.279,80)
com atualização ( 414,31). Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. A
relação de credores da Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente de
arredondamento da conversão da moeda. A agência apresentou sem procuração a divergência pelo critério do
pagante e descontado da comissão, não acatamos , pois o critério por esta Administradora Judicial foi pelo valor
total pago no pacote segregado entre os passageiros e a comissão habilitada.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, MARIA DO SOCORRO TAVARES VIEIRA e VALERIA
MARCELINO BORGES LUCAS, com data de embarque para 07/09/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto
na agência, que repassou em único depoisto para recuperanda no valor de R$ 16.716,49. O sistema da
Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 9.068,02, do qual habilitamos.
Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 26.448,41, com cartão
de crédito e 7 cheque pré-datados, sendo que apenas 6 foram compensados no valor total de R$ 25.908,66. Crédito
validado no montante de (R$ 78.141,58).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido
igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Maria Dolores Fidalgo Trevisan e Rosa Beatriz Foresti , com data de
embarque para 15/10/2020. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e
repassado o valor líquido de (R$ 24.691,27) para a Recuperanda, porém, neste deposito contém valores de ( R$
1552,98 ) e ( R$ 9.781,20) que pertecem a outros passageiros referente File 2332530.3. Houve ainda pagamento
residual em dois cartões de credito em 09/12/19 (R$ 16.025,33) Rosa Beatriz Foresti e (R$ 18.049,83) Maria
dolores. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
6.190,47, do qual habilitamos.Foi validado o crédito pelo montante de ( R$ 53.622,72) O crédito foi dividido entre
os 2 passageiros na Relação de Credores.
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas Amelio Ferreira Maia, Maria Emilia Oliveira Maia, Itamar
Cessarini, Maria Eliane Oliveira Cesarini, Nadja Ribeiro Laender e Renato Cruz Laender a com data de embarque
para 05/04/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 18.786,27) para a Recuperanda, restante saldo residual de (R$
52.406,12) parcelado em 4 vezes no cartão de credito, houve ainda estorno total do Cartão de Credito. O crédito
foi dividido entre os 06 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

991

Maria Elisabete Mello Veiga

312.974.807-59

Classe III

R$

17.079,50

-

N/A

Alteração

1.474,01

18.553,51

Classe III

992

Maria Eliza Scantaburlo Costa

315.144.135-15

Classe III

R$

6.680,66

-

N/A

Alteração

912,02

7.592,68

Classe III

993

Maria Elizia Borges

542.177.418-04

Classe III

R$

7.519,75

Parcial

Alteração

12.779,10

20.298,85

Classe III

994

Maria Elizia Borges

995

Maria Emilia Oliveira Maia

996

Maria Estela Benedetti Zanini

542.177.418-04

871.369.456-15

8703997804

Classe III

R$

17.586,17

33.427,39

-

N/A

Exclusão

-

17.586,17

-

Classe III

Classe III

R$

3.081,60

-

N/A

Alteração

1.669,31

4.750,91

Classe III

Classe III

R$

34.032,38

-

N/A

Alteração

4.250,95

38.283,33

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Jorge Mercuri e Maria
Elisabete Mello Veiga, com data de embarque prevista para 26/07/2020. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 34.159,00, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor total pago pelos credores de R$ 34.155,90, além de comissão paga a agência no valor de R$
2.933,10, totalizando crédito de R$ 37.089,00. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do vencimento
do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020). O crédito total atualizado correspondeu a R$ 37.107,02.
Realizamos o ajuste
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CARLOS AUGUSTO BARBOSA COSTA e MARIA ELIZA
SCANTABURLO COSTA, com data de embarque para 01/03/2021, em data posterior a do pedido de RJ
(04/06/2020). Em 14/01/2020, foi feito pagamento do valor a vista, via transferência bancária, direto para a
agência e repassado o valor líquido de R$ 2.733,19 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência,
indicado no sistema, é de R$ 1.823,08. O valor residual de R$ 10.629,08 foi pago com cartão de crédito em 9
parcelas.
Trata-se de pacote contratado para 7 pessoas com três file vinculados File 2383354-1, File 2383354-2, File
2383354-3; Bernadete Junqueira Guimaraes, Luzia de Fatima Lobo Mulser, Maria Amelia Garcia de Alencar,
Maria Elizia Borges, Regina Celia Fleury da Silva e Souza, Virginia Castelo Branco Ferreira Costa Torres e Zelia
Diniz Whitmer, com data de embarque para 08/10/2020. O pagamento foi feito de diversas maneiras, pagamento
em dois cartões de crédito do titular Regina Celia F. da Silva, valor total de ( R$ 31.179,00); Houve pagamento
com 4 cheques dos quais apenas um foi compensado e os outros três primeiros foram devolvidos, porém
compensados em deposito bancário de Luzia de Fatima Lobo mulser nas datas 06/01/20 ( R$ 3.800,00) , 29/01/20
( R$ 3.890,00) e 06/03/20 ( R$ 3.900,00). Luzia de Fatima Lobo mulser pagou outro valor em cartão de crédito (
R$ 1.431,23) ; pagamento em dois cartões de crédito do titular Maria Amelia Garcia de alencar 31/01/20 ( R$
1.431,23) e 03/12/19 ( R$ 15.589,00) com valor total de ( R$ 17.020,23); pagamento em cartões de crédito do
titular Maria Amelia Garcia de alencar 31/01/20 ( R$ 1.431,23) e 03/12/19 ( R$ 15.589,00) com valor total de (
R$ 17.020,23); Pagamento cartão de crédito de Gustavo Adolfo que não é passageiro, 31/01/20 cartão de crédito
(R$ 1.431,23) e 04/02/20 deposito valor de (R$ 220,00); Pagamento em cartão de crédito do titular Maria Elizia
Borges , 03/12/19 a, valor total de ( R$ 15.588,00) estornado ( R$ 11.197,20) 16/04/20; Pagamento Cartão de
crédito de Bernadete Junqueira Guimaraes 03/12/19 valor de (R$ 15.676,00). Queens pagou a despesa e
descontou na relação credores NF 1811 e 1812 Comissao a parte no valor de ( R$ 13.736,10). O credor
apresentou divergencia para habilitação dos bilhetes aéreos , todavia, todos pagos diretamento a Cia aérea ,
acatamos parcialmente o pedido, cujo valor total do crédito foi segregado igualmente entre os passageiros,
adionalmente, a credora pediu exclusão da passageira Maria Amelia Garcia de Alencar, visto que, ele teve o seu
estorno integral.
Trata-se de pacote contratado para 7 pessoas com três file vinculados File 2383354-1, File 2383354-2, File
2383354-3; Bernadete Junqueira Guimaraes, Luzia de Fatima Lobo Mulser, Maria Amelia Garcia de Alencar,
Maria Elizia Borges, Regina Celia Fleury da Silva e Souza, Virginia Castelo Branco Ferreira Costa Torres e Zelia
Diniz Whitmer, com data de embarque para 08/10/2020. O pagamento foi feito de diversas maneiras, pagamento
em dois cartões de crédito do titular Regina Celia F. da Silva, valor total de ( R$ 31.179,00); Houve pagamento
com 4 cheques dos quais apenas um foi compensado e os outros três primeiros foram devolvidos, porém
compensados em deposito bancário de Luzia de Fatima Lobo mulser nas datas 06/01/20 ( R$ 3.800,00) , 29/01/20
( R$ 3.890,00) e 06/03/20 ( R$ 3.900,00). Luzia de Fatima Lobo mulser pagou outro valor em cartão de crédito (
R$ 1.431,23) ; pagamento em dois cartões de crédito do titular Maria Amelia Garcia de alencar 31/01/20 ( R$
1.431,23) e 03/12/19 ( R$ 15.589,00) com valor total de ( R$ 17.020,23); pagamento em cartões de crédito do
titular Maria Amelia Garcia de alencar 31/01/20 ( R$ 1.431,23) e 03/12/19 ( R$ 15.589,00) com valor total de (
R$ 17.020,23); Pagamento cartão de crédito de Gustavo Adolfo que não é passageiro, 31/01/20 cartão de crédito
(R$ 1.431,23) e 04/02/20 deposito valor de (R$ 220,00); Pagamento em cartão de crédito do titular Maria Elizia
Borges , 03/12/19 a, valor total de ( R$ 15.588,00) estornado ( R$ 11.197,20) 16/04/20; Pagamento Cartão de
crédito de Bernadete Junqueira Guimaraes 03/12/19 valor de (R$ 15.676,00). a Recuperanda pagou a despesa e
descontou na relação credores NF 1811 e 1812 Comissao a parte no valor de ( R$ 13.736,10). O credor
apresentou divergencia para habilitação dos bilhetes aéreos , todavia, todos pagos diretamento a Cia aérea ,
acatamos parcialmente o pedido, cujo valor total do crédito foi segregado igualmente entre os passageiros,
adionalmente, a credora pediu exclusão da passageira Maria Amelia Garcia de Alencar, visto que, esta teve o seu
estorno integral.
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas Amelio Ferreira Maia, Maria Emilia Oliveira Maia, Itamar
Cessarini, Maria Eliane Oliveira Cesarini, Nadja Ribeiro Laender e Renato Cruz Laender a com data de embarque
para 05/04/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 18.786,27) para a Recuperanda, restante saldo residual de (R$
52.406,12) parcelado em 4 vezes no cartão de credito, houve ainda estorno total do Cartão de Credito. O crédito
foi dividido entre os 06 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, ARTHUR ZANINI DE SALLES AGUIAR, MARIA ESTELA
BENEDETTI ZANINI, MAURO DE SALLES AGUIAR e VERA HELENA SALLES AGUIAR, com data de
embarque para 02/07/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor total a vista via transferência eletrônica
(R$ 136.130,33) no dia 06/03/2020. A relação de credores da Recuperanda apresentou apenas divergência de
arredondamento em relação a nossa análise.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

997

Maria Estela da Costa

998

Maria Eugenia Sepulveda Dolabella

999

Maria Eugenia Sepulveda Dolabella

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Classe III

R$

6.295,61

198.765.646-68

Classe III

R$

10.890,24

198.765.646-68

Classe III

R$

1.435,84

8261385000

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

13.299,30

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Parcial

Alteração

5.609,84

11.905,45

Classe III

-

N/A

Alteração

6.299,04

17.189,28

Classe III

-

N/A

Exclusão

-

1.435,84

-

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem em grupo de 9 passageiros, Srs. Carmen Lucia Denti, Carmen Suzana Pereira Dutra,
Edison Pizzato, Maria Luiza Hofmeister Pizzato, Joice Maria ValentiMaria de Lourdes Vilella, Ionice Prado de
Oliveira, Marilia Francisca de Marsillac e Maria Estela da Costa. Foi disponibilizada a composição dos valor
pagos pelos credores, em divergência de crédito, indicando individualmente cada saldo a receber da Recuperanda,
cujo montante correspondeu a R$ 120.047,78. Esta administradora Judicial procedeu com a análise das
informações apresentadas em divergência, bem como validou os valor pagos pelos clientes que deram entrada no
financeiro da Recuperanda, deduzidos de reembolsos, estornos de cartões e resgates de cheques. Adicionalmente
foram aplicados os valores de multas por cancelamentos, que constam do sistema da Recuperanda e atualizados os
créditos da data do embarque vencido (26/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020)
totalizando crédito de R$ 112.248,31.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para grupo de 10 passageiros, Srs. Beatriz Maria
Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda Dolabella, Paulo Cesar Machado, Lenira de Castro Luiz,
Bony Maria de Figueiredo Mariano, Jorge Wellington da Cunha Dourado, Andrea Picinin Paolucci, Maria Vilma
Afonso Alagiyawanna, Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo. O grupo correspondente a análise de
crédito envolveu 3 referências de compras identificadas pelos Files 2410953.1, 2410953.2 e 2410953.3. Foi
apresentada divergência de crédito requerendo ajustes em valores pagos pelos credores, habilitação dos créditos
das Sras Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo e exclusão dos créditos de Lenira de Castro Luiz e
Andrea Picinin Paolucci, porém, sem o envio de documentação suporte acerca dos comprovantes dos pagamentos,
bem como, detalhamento de cada credor relacionado ao grupo.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise em informações constantes da divergência de crédito, bem
como em informações dos sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou os créditos dos credores
relacionados no grupo.
O File 2410953.1, possui todos os passageiros do grupo, todavia, procedemos com as exclusões dos créditos de
Lenira de Castro Luiz e Andrea Picinin Paolucci, conforme solicitado em divergência, bem como habilitou as Sras
Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo, com base em informações sistêmica. Como critério de apuração
dos créditos foram verificados pagamentos realizados com cheques e cartões de crédito, de cada pagante e
identificados os respectivos estornos, devoluções e resgates totais e parciais, de cada credor, resultando no crédito
total líquido de R$ 55.293,54. Os valores pagos à Recuperanda a vista (depósitos e transferências eletrônicas)
totalizaram R$ 25.252,54, e foram segregados igualmente entre os 8 credores habilitados por esta Administradora
Judicial, sendo distribuído o valor por passageiro de R$ 3.156,57. O total habilitado por este File corresponedeu a
R$ 80.546,08, vide composição no Anexo I.
O File 2410953.2 possui como credores apenas os Srs. Paulo Cesar Machado e Bony Maria de Figueiredo
Mariano. O valor total recebido pela Recuperanda por esta referência validado conforme sistema e documentos
correspondeu a R$ 10.039,91, além de registro de comissão de R$ 674,34, totalizando R$ 10.714,25, segregado
igualmente entre os passageiros.
O File 2410953.3 possui como credores Beatriz Maria Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para grupo de 10 passageiros, Srs. Beatriz Maria
Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda Dolabella, Paulo Cesar Machado, Lenira de Castro Luiz,
Bony Maria de Figueiredo Mariano, Jorge Wellington da Cunha Dourado, Andrea Picinin Paolucci, Maria Vilma
Afonso Alagiyawanna, Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo. O grupo correspondente a análise de
crédito envolveu 3 referências de compras identificadas pelos Files 2410953.1, 2410953.2 e 2410953.3. Foi
apresentada divergência de crédito requerendo ajustes em valores pagos pelos credores, habilitação dos créditos
das Sras Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo e exclusão dos créditos de Lenira de Castro Luiz e
Andrea Picinin Paolucci, porém, sem o envio de documentação suporte acerca dos comprovantes dos pagamentos,
bem como, detalhamento de cada credor relacionado ao grupo.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise em informações constantes da divergência de crédito, bem
como em informações dos sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou os créditos dos credores
relacionados no grupo.
O File 2410953.1, possui todos os passageiros do grupo, todavia, procedemos com as exclusões dos créditos de
Lenira de Castro Luiz e Andrea Picinin Paolucci, conforme solicitado em divergência, bem como habilitou as Sras
Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo, com base em informações sistêmica. Como critério de apuração
dos créditos foram verificados pagamentos realizados com cheques e cartões de crédito, de cada pagante e
identificados os respectivos estornos, devoluções e resgates totais e parciais, de cada credor, resultando no crédito
total líquido de R$ 55.293,54. Os valores pagos à Recuperanda a vista (depósitos e transferências eletrônicas)
totalizaram R$ 25.252,54, e foram segregados igualmente entre os 8 credores habilitados por esta Administradora
Judicial, sendo distribuído o valor por passageiro de R$ 3.156,57. O total habilitado por este File corresponedeu a
R$ 80.546,08, vide composição no Anexo I.
O File 2410953.2 possui como credores apenas os Srs. Paulo Cesar Machado e Bony Maria de Figueiredo
Mariano. O valor total recebido pela Recuperanda por esta referência validado conforme sistema e documentos
correspondeu a R$ 10.039,91, além de registro de comissão de R$ 674,34, totalizando R$ 10.714,25, segregado
igualmente entre os passageiros.
O File 2410953.3 possui como credores Beatriz Maria Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1000 Maria Eulina Ferraz

1001 Maria Eulina Pinheiro Chagas Tavares da Costa

CPF

3198260825

9127836649

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

9.842,58

31.169,43

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Alteração

Valor Movimento

-

684,68

4.602,59

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

9.157,90

35.772,03

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

1002 Maria Fernanda Aranha

030.115.291-83

Classe III

R$

51.270,91

-

N/A

Alteração

11.539,75

62.810,66

Classe III

1003 Maria Friozi Pereira

974.046.408-49

Classe III

R$

25.008,74

-

N/A

Alteração

5.157,20

30.165,94

Classe III

1004 Maria Graziella Silva Eleuterio

252.918.948-06

Classe III

R$

33.259,82

-

N/A

Alteração

5.148,69

38.408,51

Classe III

1005 Maria Helena Alves de Azambuja

335.225.887-20

Classe III

R$

43.777,32

-

N/A

Alteração

5.885,77

49.663,09

Classe III

1006 Maria Helena Correa Ciarrocchi

775.128.988-00

Classe III

R$

27.028,10

-

N/A

Alteração

3.520,26

30.548,36

Classe III

1007 Maria Helena Hemerly

302.606.477-72

Classe III

R$

34.777,49

-

N/A

Alteração

202,61

34.980,10

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas CARMEN LUCIA ZAMBON FIRMINO, ANA LUCIA ZAMBON
FIRMINO e MARIA EULINA FERRAZ, com data de embarque para 09/04/2020, que não ocorreu. Em
24/09/2019 foram feitos 3 pagamentos a vista no valor total de R$ 27.100,20, correspondente a entrada, paga
diretamente para a Recuperanda, visto que não houve dedução de comissão por se tratar de venda interna (loja).
Ocorreram, ainda, 3 pagamentos via cartão de crédito do valor residual no total de R$ 63.231,00, pagos em 7
parcelas. Em 03/03/2020, houve mais um pagamento a vista, via transferência bancária, no valor de R$ 2.428,40.
Em 07/04/2020, ocorreram os estornos dos valores totais dos 3 pagamentos realizados com cartão de crédito,
validados por esta AJ. O valor final do crédito analisado por esta AJ apresentou pequena divergência do valor
listado pela Recuperanda, todavia, realizamos cálculo de atualização dos créditos, da data do embarque vencido
(09/04/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, NELSON RODRIGUES BASTOS e ROSANGELA DE
CARVALHO C BASTOS, com data de embarque para 09/04/2020, que não ocorreu. Em 11/12/2019, foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 18.338,85 para a Recuperanda. O
sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 8.232,51. Ainda,
houve pagamento via cartão no valor de R$ 48.000,00 no dia 11/12/2019. Adicionalmente, aplicamos cálculo de
atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (09/04/2020) até a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 5 pessoas, Ana Beatriz Aranha, Fabricio Aranha, Marcus Vinicius Hecksher
Teixeira Campos, Maria Fernanda Aranha, Valentina Da Rosa Aranha, com data de embarque para 12/07/2020.
Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor de (R$ 85.855,59) para a Recuperanda
(R$ 3.288,11) , restante saldo residual de (R$ 12.783,68) parcelado em 4 vezes no cartão de credito. O crédito foi
dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data
do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, IVONE PEREIRA SANCHES e MARIA FRIOZI PEREIRA, com
data de embarque para 14/05/2020, que não ocorreu. Em 18/12/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via
depósito bancário no valor. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do
embarque (14/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ
apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de
atualização.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Sebastiao Eleuterio Filho e Maria
Graziella Silva Eleuterio, com data de embarque prevista para 20/03/2020. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 66.519,64, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 76.817,02, via transferência bancária e cartão de crédito. A diferença
está no valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 8.626,80. Realizamos o ajuste do crédito na Relação
de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual da Sra. Maria Helena Alves de Azambuja,
inicialmente pelo file 2334185.5, com data de embarque prevista para 13/02/2020, substituído pelo pacote do file
2341864.8, com data de embarque para 21/05/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52,
com crédito de R$ 43.777,32. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor total pago pela credora de R$ 43.777,32, via transferência
eletrônica e cheques pré datado, além de pagamento de comissão a agência de turismo no valor total de R$
4.728,29, resultando em saldo a reembolsar de R$ 48.505,61. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização
do crédito da data de vencimento do embarque até o pedido de RJ (04/06/2020), com valor atualizado de R$
49.663,09. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para uma pessoa,MARIA HELENA CORREA CIARROCCHI, com data de
embarque para 10/05/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único depoisto
para recuperanda, foi de R$ 7.512,17 em 20/12/2019 . O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão
descontado pela agência de turismo de R$ 3.343,72, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento
do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 19.515,93, com cartão de crédito. Crédito validado no montante
de (R$ 30.548.36) com atualização monetária ( R$ 176,54).
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Maria da Gloria Ambrosio e
Maria Helena Hemerly, com data de embarque prevista para 10/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 69.554,98, segregado
igualmente entre os passageiros. Foram realizados 2 pagamentos a vista dos valores de R$ 34.703,95 e R$
34.851,96 diretamente para a Recuperanda, ambos em 26/12/2019. Não houve pagamento de comissão visto que a
venda se deu por setor interno da Recuperanda (loja). Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização do
crédito da data do embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

1008 Maria Helena Ravanello Labre

188.007.420-68

Classe III

R$

25.766,26

-

N/A

Alteração

4.114,27

29.880,53

Classe III

1009 Maria Hortencia de Oliveira Santos

059.458.441-87

Classe III

R$

52.959,95

-

N/A

Alteração

2.455,49

55.415,44

Classe III

1010 Maria Ilza Duarte Costa

103.137.455-87

Classe III

R$

4.963,20

-

N/A

Alteração

1011 Maria Inez da Fonseca

309.653.657-00

Classe III

R$

8.344,78

-

N/A

Alteração

1012 Maria Inez Nicoleti Dutra

306.537.698-90

Classe III

R$

100,00

-

N/A

Exclusão

1013 Maria Isabel de Cerqueira Veiga

477.991.961-49

Classe III

R$

2.835,84

-

N/A

Alteração

1014 Maria Isabel Gonçalves Fiorotto

1015 Maria Isabel Massad

148.743.696-34

150.912.768-23

Classe III

Classe III

R$

R$

12.396,35

25.834,80

13.808,80

-

Sim

N/A

Alteração

Alteração

3.223,20

2.829,28

-

100,00

979,42

1.770,24

4.527,17

8.186,40

11.174,06

-

3.815,26

14.166,59

30.361,97

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para uma pessoa, MARIA MARLENE FERREIRA ORIVES, com data de
embarque para 04/09/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único deposito
para recuperanda, mas o respectivo valor R$ 5.204,25 em 02/01/2020. O sistema da Recuperanda registrou valor
de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 4.114,27, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi
realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 20.562,01, com cartão de crédito. Crédito
validado no montante de (R$ 29.880,53).
Trata-se de pacote contratado para 1 pessoa Maria Hortencia de Oliveira Santos, com data de embarque para
04/09/2020 transferido creditos do File 2404898-10 para File 2404904-7. O sistema da Recuperanda registrou
valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 2.455,49, do qual habilitamos.Foi feito pagamento do
valor da entrada, via depósito bancário dia 08/01/20 ( R$ 55.415,44), Foi validado o pagamento do cliente.
rata-se de pacote contratado para 2 pessoas MARIA ILZA DUARTE COSTA e RAIMUNDO MACHADO
COSTA, com data de embarque para 08/09/2020. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 9.924,48) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento
residual com dois cartões de credito e estonardo em seu valor integral.O sistema da Recuperanda registrou valor de
comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.446,40 do qual habilitamos.. foi validado o credito no
montante de ( R$ 16.370,88). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana Maria Ferreira de Medeiros e Maria Inez da Fonseca, com data
de embarque para 02/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 16.689,57) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento residual pago via cartão de credito parcelado em 4 vezes no valor de (R$ 34.000,17) salientamos que
este valor foie stornado em sua totalidade. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação
de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas ISABELA NICOLETI DUTRA, JOSE HERMINIO NICOLETI,
LUCAS VELLOSO DUTRA e MARIA INEZ NICOLETI DUTRA, com data de embarque para 21/08/2020, não
embarcados. Trata-se de comissão da Queensbery atuando como agência. Em função dos fatos , excluímos o
crédito de nossa base.
Trata-se de pacote contratado para 11 pessoas são elas Adriana Belford, Daniela Trajano, Felipe Barbosa, Reis
Isabela, Czarneski, Maria Izabel, Mey Barbosa, Pedro Henrique, Rodrigo de Castro, Rosenir Taranteli, Samuel
Pereira e Thaciana Eurides, com data de embarque para 24/03/2020, não embarcados. Foi feito pagamento via
depósito bancário da entrada (R$ 32.855,55) e saldo residual (R$ 40.000) parcelado em 4 vezes, identificamos
que o pagamento via cartão de credito foi estornado. Identificamos multa por cancelamento no valor de (R$
1.657,31). A relação de credores da Recuperanda não apresentou diverências.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Francisco Anselmo Fiorotto e
Maria Isabel Gonçalves Fiorotto, com data de embarque prevista para 09/03/2020, que não ocorreu. Cabe destacar
que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 24.792,69,
segregado igualmente entre os passageiros. Houve apresentação de divergência de crédito, da qual foram
disponibilizados o recibo de quitação da compra do pacote de viagem e a nota fiscal do comissionamento da
agência, sendo o valor pago pelo cliente de R$ 27.617,60.
Esta Administradora Judicial realizou análise dos documentos apresentados em divergência, bem como em
consulta sistêmica e documentos disponibilizados pela Recuperanda e conferiu que foi realizado pagamento a vista
do valor de R$ 27.617,60 diretamente para a Recuperanda, em 09/01/2020. A Recuperanda realizou pagamento de
comissão à agência de turismo no valor de R$ 2.824,91, conforme NF 3889, valor do qual habilitamos.
Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização do crédito da data do embarque vencido até a data do pedido
de RJ (04/06/2020).
Diante do exposto, acatamos o pedido em divergência de crédito e alteramos o crédito para fazer constar o valor
total de R$ 28.333,17, segregado igualmente entre os dois passageiros, Srs. Francisco Anselmo Fiorotto e Maria
Isabel Gonçalves Fiorotto, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Adt. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, DULCE SABAGGA CHEDE e MARIA ISABEL MASSAD com
data de embarque para 13/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada a vista para a
agência de turismo, que realizou repasse do valor líquido de comissão de R$ 16.923,36 para a Recuperanda, em
25/11/2019. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 7.252,80. O valor residual da
compra do pacote foi realizado com 2 cartões de crédito nos valores de R$ 21.148,80 e R$ 15.108,00, ambos no
dia 22/11/2019. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque
(13/05/2020)
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

1016 Maria Ivany Biccari Franco de Campos

324.846.958-70

Classe III

R$

11.385,73

-

N/A

Alteração

161,76

11.547,50

Classe III

1017 Maria Ivone Tavares

049.834.407-04

Classe III

R$

36.603,61

-

N/A

Sem movimento

-

36.603,61

Classe III

1018 Maria Izabel de Freitas

065.549.758-70

Classe III

R$

38.690,82

43.831,57

Sim

Alteração

5.140,75

43.831,57

Classe III

1019 Maria Jose Serrao Bastos

027.507.163-49

Classe III

R$

18.507,06

20.406,71

Sim

Alteração

1.899,65

20.406,71

Classe III

1020 Maria Leda Lima de Almeida

213.049.712-87

Classe III

R$

2.766,17

-

N/A

Alteração

-

0,77

2.765,40

Classe III

1021 Maria Leontina Lopes

545.942.198-53

Classe III

R$

22.339,00

-

N/A

Alteração

2.762,85

25.101,85

Classe III

1022 Maria Lilia Arruda da Silva Palermo

053.013.678-38

Classe III

R$

5.528,26

-

N/A

Alteração

754,20

6.282,46

Classe III

1023 Maria Liliam Campos Soares

198.717.086-53

Classe III

R$

23.129,84

-

N/A

Alteração

3.098,31

26.228,15

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito decorrente da compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Pedro Franco de Campos e
Maria Ivany Biccari Franco de Campos, com embarque previsto para 08/04/2020, que não ocorreu. Os credores
constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 22.771,47, segregado igualmente
entre os passageiros.
Esta administradora judicial validou pagamento via transferência eletrônica no valor de R$ 22.773,56, bem como
pagamento com cartãos de crédito no valor de R$ 53.140,00, que foi integralmente estornado. Não houve
pagamento de comissão visto que a venda se deu pela Loja. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da
data do embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Assim o crédito atualizado totalizou R$
23.095,00.
Trata-se de pacote contratado para 1 pessoa Maria Ivone Tavares, transferido creditos do File 2404898-9 para File
2404904-6, com data de embarque para 04/09/2020 . Foram feitos dois pagamentos do valor da entrada, via
depósito bancário dia 06/01/20 ( R$ 19750) e via depósito bancário dia 07/01/20 ( R$ 16853,61), Foi validado o
pagamento do cliente.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Jose Petronilho de Freitas e Maria Izabel de
Freitas, com data de embarque para 09/08/2020, após o pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Os credores
constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com valor total de R$ 77.381,65, segregado entre os
passageiros. Foi apresentada divergência de crédito administrativa com a apresentação de documentos na qual
pleiteou o valor do crédito de R$ 87.663,14.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise da divergência de crédito, bem como em informação sistêmica
e em documentos fornecidos pela Recuperanda e validou o financeiro recebido pela Recuperanda no valor total de
R$ 77.381,65, além da informação sistêmica de comissão paga à agência de turismo no valor de R$ 10.281,49,
resultando no crédito total de R$ 87.663,14.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito, para fazer constar o valor de R$ 87.663,14, segregado
igualmente entre os credores, Srs. Jose Petronilho de Freitas e Maria Izabel de Freitas, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para uma pessoa ,MARIA JOSE SERRAO BASTOS, com data de embarque para
09/10/2020. Foi feito pagamento da entrada diretamente para a agência, que repassou via depósito o valor líquido
de comissão de R$ 3.035,52 em 20/12/2019. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado
pela agência de turismo de R$ 1.899,65, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado dois pagamentos do
residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 11.515,39 19/12/19 e R$ 3.956,15 11/03/20 cartão crédito. Constou
também, alteração da data da viagem de maio/20 para out/20 e posteriormente foi cancelado também. Crédito
validado no montante de (R$ 20.406,71). Houve divergência de crédito em que credora requer o valor total pago,
conforme nosso critério adotado, acatamos totalmente a divergência.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual da Sra. Maria Leda Lima de Almeida, com
data de embarque prevista para 09/01/2021. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito de R$ 2.766,17. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda
e documentos fornecidos e apurou valor total pago pela credora de R$ 4.031,23, via transferência eletrônica,
porém houve reembolso parcial de R$ 1.265,83, em 19/02/2020. Não houve pagmento de comissão registrado no
sistema. O crédito apurado foi de R$ 2.765,40. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Jorge Tadeu Lopes e Maria
Leontina Lopes, com data de embarque prevista para 11/07/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 44.678,01, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor total pago pelos credores de R$ 44.683,55, além de comissão paga a agência no valor de R$
5.486,45, totalizando crédito de R$ 50.170,00. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do vencimento
do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020). O crédito total atualizado correspondeu a R$ 50.203,71.
Realizamos o ajuste
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas CARLOS ROBERTO PALERMO, MARIA LILIA ARRUDA DA
SILVA PALERMO, VINICIUS COLOMBO SITTA, ROSELY PALERMO BRENELLI, PAULA PIO DA
SILVA PALERMO e JULIA PIO DA SILVA PALERMO, com data de embarque para 13/09/2020, posterior a
data do pedido de RJ. Em 31/01/2020, foram feitos 2 pagamentos com cartões de crédito, nos valores de R$
4.397,61 e 21.988,05, ambos parcelados em 4 vezes. Em 03/02/2020, houve pagamento a vista, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 6.784,89) para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência,
indicado no sistema, é de R$ 4.524,23. Não houve saldo de atualização, visto que o vencimento da viagem ocorreu
em data posterio a data do pedido de RJ.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual da Sra. Maria Liliam Campos Soares, com
data de embarque prevista para 19/03/2021. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito de R$ 23.129,84. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor total pago pela credora de R$ 23.129,84, via transferência
eletrônica e cartão de crédito, além do pagamento de comissão a agência no valor de R$ 3.098,31, resultando no
crédito de R$ 26.228,15. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

1024 Maria Lucia Bighetti Zoppi

157.448.318-86

Classe III

R$

39.514,24

-

N/A

Exclusão

1025 Maria Lucia Delboni

859.236.138-91

Classe III

R$

32.712,66

-

N/A

Alteração

1026 Maria Lucia Gomes

1027 Maria Lucia Mendes

1028 Maria Lucia Muller Pozzi

466.614.417-04

553.106.647-34

884.082.219-49

Classe III

Classe III

Classe III

R$

R$

R$

5.440,27

24.216,69

16.170,63

1029 Maria Lucia Oliveira Martins

268.331.298-94

Classe III

R$

4.848,75

1030 Maria Lucia Rosciti Fiorese

166.608.778-51

Classe III

R$

49.674,24

-

-

-

7.571,56

-

N/A

N/A

N/A

Alteração

Alteração

Alteração

Valor Movimento

-

39.514,24

3.110,36

727,42

3.527,75

3.563,85

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

35.823,02

6.167,69

27.744,44

19.734,48

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Sim

Alteração

4.368,75

9.217,50

Classe III

N/A

Alteração

6.877,60

56.551,84

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Maria Lucia Bighetti Zoppi e Paulo Sergio Zoppi,
com embarque previsto para 18/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou R$
79.027,29, além de comissão paga a agência de R$ 10.340,31. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52 com valor de R$ 79.028,48, na classe III - quirografários, correspondente ao valor financeiro
recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 21.406,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 21.406,00
(em moeda estrangeira), em favor de Maria Lucia Bighetti Zoppi e Paulo Sergio Zoppi, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual pela Sra. Maria Lucia Delboni, com data de
embarque prevista para 07/04/2020, que não ocorreu. A credora constou listada na Relação de Credores do Art.
52, com crédito total de R$ 32.712,66. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema
da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pela credora de R$ 31.410,16, via transferência
bancária. Cabe destacar que a agência realizou a transferência do valor líquido de comissão para a Recuperanda de
R$ 83.255,29, conjuntamente com o valor pago pelos Srs. Julio Luis Delboni e Matilde Landucci Delboni do file
2340379.14, e sistemicamente foi realizada a transferência do valor de R$ 51.845,13, para o file 2340379,14.
Houve ainda pagamento de comissão à agência de turismo no valor de R$ 3.989,10, resultado no saldo de R$
35.369,26. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque até a
data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo valor atualizado do crédito correspondeu a R$ 35.823,02. Realizamos o
ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ARTHUR CARLOS GOMES e MARIA LUCIA GOMES, com data
de embarque para 09/06/2020, após o pedido de RJ. Foi realizado pagamento do valor da entrada diretamente para
a agência de turismo, que realizou o repasse líquido de comissão para a Recuperanda, via depósito, em
02/03/2020. O valor da comissão registrado em sistema é de R$ 1.452,37, do qual habilitamos. Adicionalmente,
em 28/02/2020, houve pagamento do residual do pacote, via cartão de crédito, no valor de R$ 8.270,60.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Maria Lucia Mendes e Sonia
Regina Marotta, com data de embarque prevista para 02/05/2020. As credoras constaram listadas na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito de R$ 48.433,38. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes
do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 48.433,38, via
transferência eletrônica, além do pagamento de comissão a agência no valor de R$ 6.604,55, resultando no saldo
total a reembolsar de R$ 55.037,93. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data do vencimento do
embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo valor atualizado do crédito correspondeu a R$ 55.488,87.
Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Maria Lucia Muller Pozzi e
Roberto Pozzi, com data de embarque prevista para 14/05/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito de R$ 32.341,27. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes
do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 9.201,37, via
transferência eletrônica e mediante entrega de 4 cheques pré datados (total de R$ 46.276,00), porém 2 cheques no
valor de R$ 23.138,00 foram resgatados e devolvidos. Houve ainda, pagamento de comissão no valor de R$
6.941,98. Assim o saldo a reembolsar totalizou R$ 39.281,35. Realizamos a atualização do crédito da data do
vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo crédito atualizado correspondeu a R$
39.468,97. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Jonas Antunes Martins Filho e Maria Lucia Oliveira Martins com
data de embarque para 09/04/2020 não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito
bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 19.743,73) para a Recuperanda, restante saldo
residual de (R$ 31.649,20) parcelado em 5 vezes no cartão de crédito, verificamos que houve estorno do cartão de
credito em sua totalida no valor de (R$ 31.649,20). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de
Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização
do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial
(04/06/2020).
Trata-se de crédito referente a compra de 2 pacotes de viagem (Files 2458238.1 e 2403365.3) para 2 passageiros,
Srs. Maria Lucia Rosciti Fiorese e Mario Luiz Fiorese, com datas de embarque previstas para 14/05/2020 e
16/09/2020. Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de R$ 99.348,48.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor total pago pelos credores de R$ 99.348,48, via transferência eletrônica e cartões de crédito, além do
pagamento de comissão a agência no valor de R$ 13.546,60, resultando no saldo total a reembolsar de R$
112.895,08. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do crédito correspondente ao File 2403365.3 (R$
46.536,00) da data do vencimento do embarque (14/05/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo valor
de atualização correspondeu a R$ 208,60. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º para constar
saldo total atualizado de R$ 113.103,68.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

-

1031 Maria Luisa da Costa

508.341.426-00

Não constou

R$

1032 Maria Luiza Canto

319.883.008-78

Classe III

R$

2.535,23

1033 Maria Luiza Hofmeister Pizzato

737.849.660-04

Classe III

R$

9.751,81

1034 Maria Luiza Imbassahy Guimaraes Moreira

050.355.975-04

Classe III

R$

31.143,71

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

-

N/A

Inclusão

-

N/A

Sem movimento

Sim

Alteração

13.243,39

35.141,61

Parcial

Alteração

Valor Movimento

4.545,03

-

3.497,14

4.035,00

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

4.545,03

Classe III

2.535,23

Classe III

13.248,95

Classe III

35.178,71

Classe III

1035 Maria Luiza Ribeiro

305.765.207-72

Classe III

R$

44.592,67

-

N/A

Alteração

5.529,20

50.121,87

Classe III

1036 Maria Luiza Romero

154.467.436-87

Classe III

R$

20.912,32

-

N/A

Alteração

2.882,76

23.795,08

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para grupo de 10 passageiros, Srs. Beatriz Maria
Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda Dolabella, Paulo Cesar Machado, Lenira de Castro Luiz,
Bony Maria de Figueiredo Mariano, Jorge Wellington da Cunha Dourado, Andrea Picinin Paolucci, Maria Vilma
Afonso Alagiyawanna, Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo. O grupo correspondente a análise de
crédito envolveu 3 referências de compras identificadas pelos Files 2410953.1, 2410953.2 e 2410953.3. Foi
apresentada divergência de crédito requerendo ajustes em valores pagos pelos credores, habilitação dos créditos
das Sras Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo e exclusão dos créditos de Lenira de Castro Luiz e
Andrea Picinin Paolucci, porém, sem o envio de documentação suporte acerca dos comprovantes dos pagamentos,
bem como, detalhamento de cada credor relacionado ao grupo.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise em informações constantes da divergência de crédito, bem
como em informações dos sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou os créditos dos credores
relacionados no grupo.
O File 2410953.1, possui todos os passageiros do grupo, todavia, procedemos com as exclusões dos créditos de
Lenira de Castro Luiz e Andrea Picinin Paolucci, conforme solicitado em divergência, bem como habilitou as Sras
Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo, com base em informações sistêmica. Como critério de apuração
dos créditos foram verificados pagamentos realizados com cheques e cartões de crédito, de cada pagante e
identificados os respectivos estornos, devoluções e resgates totais e parciais, de cada credor, resultando no crédito
total líquido de R$ 55.293,54. Os valores pagos à Recuperanda a vista (depósitos e transferências eletrônicas)
totalizaram R$ 25.252,54, e foram segregados igualmente entre os 8 credores habilitados por esta Administradora
Judicial, sendo distribuído o valor por passageiro de R$ 3.156,57. O total habilitado por este File corresponedeu a
R$ 80.546,08, vide composição no Anexo I.
O File 2410953.2 possui como credores apenas os Srs. Paulo Cesar Machado e Bony Maria de Figueiredo
Mariano. O valor total recebido pela Recuperanda por esta referência validado conforme sistema e documentos
correspondeu a R$ 10.039,91, além de registro de comissão de R$ 674,34, totalizando R$ 10.714,25, segregado
igualmente entre os passageiros.
O File 2410953.3 possui como credores Beatriz Maria Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Abete Canto e maria Luiza Canto, com data de embarque para
25/09/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto a
Recuperanda no valor de (R$ 5.075,45). O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação
de Credores da Recuperanda.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, EDISON PIZZATO e MARIA LUIZA HOFMEISTER PIZZATO
com data de embarque para 26/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada a vista para a
agência de turismo, que realizou repasse do valor líquido de comissão de R$ 13.680,24 para a Recuperanda, em
30/01/2020. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 10.977,53. Ainda, foi feito
pagamento via 5 cheques no valor total de R$ 32.016,35 com parcelas iguais de R$ 6.403,27, dos 5 cinco cheques,
três foram compensados e dois resgatados. Ainda, ocorreu rembolso de um cheque no dia 06/05/2020.
Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (26/05/2020)
até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência
em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 03 passageiros, Srs. Adriana Imbassahy Guimaraes Moreira Lagrota,
Marcelo Jose Santos Lagrota Felix e Maria Luiza Imbassahy Guimaraes Moreira cujo valor sistêmico dos
pagamentos somaram R$ 105.501,59, divergente do valor que constou habilitado para os credores na Relação de
Credores do Art. 52 no valor de R$ 93.431,15. Esta Administradora Judicial empreendeu análise ao documento
disponibilizado pelo credor, bem como em informação constante do sistema da Recuperanda e validou o crédito de
R$ 105.501,59 que correspondeu ao valor bruto da cotação do pacote pago pelos clientes. Diante do exposto,
ajustamos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 93.431,15 para fazer constar o valor de
R$ 106.044,66, segregado igualmente entre os passageiros, Srs. Adriana Imbassahy Guimaraes Moreira Lagrota,
Marcelo Jose Santos Lagrota Felix e Maria Luiza Imbassahy Guimaraes Moreira na Classe III - Quirografário, da
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual da Sra. Maria Luiza Ribeiro, com data de
embarque prevista para 21/08/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de
R$ 44.592,67. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pela credora de R$ 44.592,67, via transferência eletrônica e cartão de
crédito, além de pagamento de comissão a agência de turismo no valor de R$ 5.529,20, resultando em saldo a
reembolsar de R$ 50.121,87. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas MARIA DAS GRAÇAS ROMERO DINELLI e MARIA LUIZA
ROMERO, com data de embarque para 08/05/2020. Foram feitos dois pagamentos via depósito bancário data
13/12/19 (R$ 5.000,00) e 19/12/19 (R$ 36.824,64) para a Recuperanda.O sistema da Recuperanda registrou
valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 5.459,23, do qual habilitamos. Foi validado o credito
no montante de ( R$ 47.283,87) com correção monetária ( R$ 306,28). O crédito foi dividido entre os 2
passageiros na Relação de Credores.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2134

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

1037 Maria Luzia Betoni

471.253.309-91

Classe III

R$

9.980,00

-

N/A

Sem movimento

1038 Maria Madalena Araujo

097.577.698-35

Classe III

R$

4.675,20

-

N/A

Alteração

1039 Maria Madalena Feitosa Antunes

1040 Maria Madalena Tedesco

1794370978

157.426.100-25

Classe III

Classe III

R$

R$

19.454,50

18.839,73

-

-

N/A

N/A

Valor Movimento

-

2.581,59

Alteração

Alteração

1041 Maria Marciani Machado Becker

578.417.649-87

Classe III

R$

12.549,89

-

N/A

Alteração

1042 Maria Marilene Henriques Dias

759.164.878-00

Classe III

R$

32.524,80

-

N/A

Alteração

2.774,04

-

-

728,34

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

9.980,00

Classe III

7.256,79

Classe III

22.228,54

18.111,39

Classe III

Classe III

930,78

13.480,67

Classe III

1.061,54

31.463,26

Classe III

1043 Maria Marlene Ferreira Orives

243.658.580-68

Classe III

R$

25.817,69

-

N/A

Alteração

6.538,12

32.355,81

Classe III

1044 Maria Orlanda Carvalho

762.425.448-49

Classe III

R$

1.611,33

-

N/A

Alteração

1,87

1.613,20

Classe III

1045 Maria Paula Zampieri

072.592.348-22

Classe III

R$

22.810,14

-

N/A

Alteração

109,83

22.919,97

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote aéreo para 4 pessoas, LI SHU CHING, LUIZ FERNANDO MATUSAKI , MARIA LUZIA
BETONI e WILSON MASSACHI ADACHI, com data de embarque para 11/09/2020. Foram feitos dois
pagamentos em cartão de crédito, sendo 13/02/20 cartão de Wilson Massachi Adachi valor de ( R$ 19.960,00) e
14/02/2020 cartão de Luiz Fernando Matusaki valor de ( R$ 19.960,00). Foi validado o pagamento do cliente
montante de ( R$ 39.920,00). Constam 4 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre
eles.
Trata-se de pacote contratado para 1 pessoa Maria Madela araujo, com data de embarque para 15/05/2020, não
embarcados. Foi feito pagamento via depósito bancário no valor de (R$ 4.654,00) e saldo residual no valor de (R$
15.095,50) parcelado em 5 vezes no cartão de credito e estiornado em seu valor integral.O sistema da
Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 2.572,80, do qual habilitamos.
O crédito foi validado. A relação de credores da Recuperanda não apresentou diverências..
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, NAGIB SIMÃO ANTUNES e MARIA MADALENA FEITOSA
ANTUNES, com data de embarque para 11/05/2020, que não ocorreu. Em 21/10/2019, foi feito pagamento do
valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 38.909,00 para a Recuperanda. O sistema da
Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 5.305,77. Adicionalmente,
aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (11/05/2020) até a data do
pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao
valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CARLOS ALBERTO BENETTI e MARIA MADALENA
TEDESCO, com data de embarque para 06/05/2020, cujo embarque não ocorreu. Em 08/01/2020, foi feito
pagamento do valor a vista, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de R$
3.425,58 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência indicado no sistema é de R$ 5.140,24, do qual
habilitamos. O valor residual de R$ 34.255,75 foi pago em 5 cheques pré datados, sendo que 4 foram
compensados e 1 cheque foi sustado pelo cliente. A diferença entre a nossa análise de crédito e a Relação de
Credores da Recuperanda refere-se ao valor do cheque sustado. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização
do crédito da data do embarque vencido (06/05/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, MARIA MARCIANI MACHADO BECKER e RITA DE CASSIA
WALTER, com data de embarque para 14/05/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que
repassou em único depoisto para recuperanda, mas o respectivo valor pertencente do file 2332073.6 foi de R$
6.245,19 em 11/12/2019 oriundo do file 2332073.5, por meio de tranferência sistêmica. O sistema da
Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 1.744,80, do qual habilitamos.
Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 23.690,40, com cartão
de crédito, todavia, foi estornado R$ 3.094,58 em 05/05/20. Crédito validado no montante de (R$ 26.841,01) com
atualização monetária ( R$ 120,31).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente
entre eles.
Trata-se de pacote contratado para uma pessoas, MARIA MARILENE HENRIQUES DIAS, com data de
embarque para 05/09/20. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único deposito para
recuperanda R$ 31.463,26 em 21/01/20, adcionalmente, comissão recebida do pax e o pagamento do bilhete foi
com cartão direto para cia aérea, portanto não habiliamos e o credor não apresentou divergência .Houve ainda
pagamento residual BCC direto ao fornecedor. Validamos credito de R$ 31.463,26.
Trata-se de pacote contratado para um pessoas, MARIA MARLENE FERREIRA ORIVES, com data de embarque
para 04/09/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único deposito para
recuperanda, mas o respectivo valor R$ 6.504,09 26/12/2019. O sistema da Recuperanda registrou valor de
comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.537,96, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado
pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 23.690,40, com cartão de crédito, todavia, foi
estornado R$ 5.634,56 em 06/01/20. Crédito validado no montante de (R$ 32.355,81).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs. Luiza Carvalho e Maria Orlanda Carvalho, com data de
embarque para 24/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listado na Relação de
Credores do art. 52 com crédito total de R$ 3.222,67, segregado igualmente entre os 2 passageiros. O pagamento
foi realizado através de depósito bancário. O crédito foi validado sem alteração, somente com correção monetária,
no montante de R$ 3.226,40, cujo valor será segregado entre os passageiros.
Trata-se de crédito referente a pagamento antecipado de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs.
Felicio Zampieri e Maria Paula Zampieri, com data de embarque prevista para 13/05/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 45.620,28,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento a vista com cartão de crédito para a
Recuperanda no valor de R$ 45.620,28, em 27/01/2020. Não constou pagamento de comissão visto que a venda se
deu por setor interno da Recuperanda (loja). Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data do
embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2135

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

1046 Maria Regina Brolazo

161.547.418-80

Classe III

R$

42.788,85

1047 Maria Regina de Oliveira Leme

016.170.398-45

Classe III

R$

18.188,41

1048 Maria Regina Di Tullio

057.757.428-00

Classe III

R$

20.053,31

1049 Maria Rita Pereira

690.429.428-00

Classe III

R$

25.789,47

1050 Maria Saito

675.313.188-49

Classe III

R$

27.210,66

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

85.577,70

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Não

Alteração

0,54

42.789,39

Classe III

-

N/A

Alteração

2.334,71

20.523,12

Classe III

-

N/A

Alteração

538,67

20.591,98

Classe III

27.103,00

-

Sim

Alteração

3.445,83

29.235,30

Classe III

N/A

Alteração

9.101,41

36.312,07

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Maria Regina Brolazo e Roberto Brolazo, com
data de embarque para 11/08/2020, após o pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52 com valor total de R$ 85.577,70, segregado entre os passageiros. Foi
apresentada divergência de crédito administrativa na qual não constestou o valor do crédito, porém informou que o
valor total deve ser habilitado em nome de apenas 1 passageiro e pagante, o Sr. Roberto Brolazo.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise da divergência de crédito, bem como em informação sistêmica
e em documentos fornecidos pela Recuperanda e validou o financeiro recebido pela Recuperanda no valor total de
R$ 85.578,78, para os Files 2473446.1 e 2473446.2. Não houve comissão paga a agencia de turismo visto que a
venda foi realizada por setor interno da Recuperanda (Loja).
Diante do exposto, não acatamos a divergência de crédito, visto que o critério utilizado para a habilitação de
clientes é a segregação do crédito entre os passageiros, todavia alteramos a relação de credores para fazer constar
crédito total de R$ 85.578,78, segregado igualmente entre os credores Maria Regina Brolazo e Roberto Brolazo,
na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, MARIA REGINA DE OLIVEIRA LEME e SARITA TERRA DE
SOUZA, com data de embarque para 04/09/2019. Foi feito um deposito 27/02/20 valor de (R$ 36.376,82) .O
sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 4.669,41, do qual
habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente credito total de (R$ 41.046,23). Constam 2 passageiros, motivo
pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Antonio Carlos di Tullio e Maria Regina Di Tullio com data de
embarque para 10/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 44.179,80) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento
residual (R$ 4.070,92) via Nota Fiscal 1502. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de
vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 87.309,00 contratado para 3 passageiros, Srs. Antonietta Pellegrino da Rocha
Medeiros, Gabriela Pellegrino Duarte e Maria Rita Pereira, com data de embarque prevista para 08/05/2020,
anterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 77.368,41, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 87.309,00. Diante do exposto,
acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 87.204,79, segregado entre os
passageiros, Srs. Antonietta Pellegrino da Rocha Medeiros (R$ 29.068,26), Gabriela Pellegrino Duarte, (R$
29.068,26) e Maria Rita Pereira (R$ 29.068,26), na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do Art. 7º
§ 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas EDINEIDE MARIA MACHADO MAIA e MARIA SAITO, com
data de embarque para 05/09/2020. Foram feitos dois pagamentos via depósito bancário data 14/02/20 (R$
23.000,00) e (R$ 31.421,32) vindo de um déposito divido entre três files, onde foi depositado (R$ 70.000,00) e
segregado para ( R$ 26.438,40) file 2341256.14, ( 12.140,28) file 2341256.16 e (R$ 31.421,32) file 2341256.15,
todos valores liquidos de comissão para a Recuperanda. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão
descontado pela agência de turismo de R$ 18.202,81, do qual habilitamos. Foi validado o credito no montante de (
R$ 72.624,13). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2136

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1051 Maria Silveira

1052 Maria Souza

CPF

143.179.234-91

5216184449

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Classe III

R$

9.742,82

Classe III

R$

30.315,50

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

16.767,50

Análise Administradora Judicial
Movimento

3.821,70

13.564,52

Classe III

-

N/A

Alteração

417,83

30.733,34

Classe III

2.957,05

24.636,83

Classe III

Classe III

R$

21.679,78

-

N/A

Alteração

1054 Maria Terezinha Ferreira

544.033.598-68

Classe III

R$

1.591,74

-

N/A

Exclusão

1056 Maria Thereza Ramos

198.182.598-31

Classe III

Classe III

R$

R$

41.595,00

15.994,69

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Alteração

203.272.003-59

544.033.598-68

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Parcial

1053 Maria Teresa Ribeiro Morais de Miranda

1055 Maria Terezinha Ferreira

Valor Movimento

-

-

N/A

N/A

Alteração

Alteração

-

1.591,74

7.189,40

1.530,53

-

48.784,40

17.525,22

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 6 passageiros (file 2420697.1), Srs. Bruno S. V. Silveira, Maria
Silveira, Alberto Salazar, Raquel R.S. Salazar, Carlos Aurélio de Carvalho Nunes e Andrea Otoch Jereissati de
Carvalho, com data de embarque para 12/03/2021, posterior a data do pedido de RJ. Os clientes constaram
habilitados na Relação de Credores do Art. 52, referente a este pacote pelo valor total de R$ 68.199,75, segregado
igualmente entre os 6 passageiros já mencionados e tambem para Rafaella Carvalho, com R$ 9.742,82 cada. Os 6
clientes apresentaram divergência de crédito pleiteando valor de R$ 16.767,50 para cada passageiro, totalizando
crédito de R$ 100.605,00. Cabe destacar que, embora solicitado, não foram evidenciados todos os pagamentos que
cada credor realizou pela compra do pacote de viagem, não sendo possível identificar e segregar os créditos pelos
pagantes.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos disponibilizados em divergência de crédito,
bem como em informações do sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda e apurou recebimento financeiro
total pela Recuperanda de R$ 98.306,00, sendo 2 pagamentos com cartão de crédito de R$ 22.580,00, 1
pagamento com cartão de crédito de R$ 31.816,00, 2 depósitos de R$ 6.248,00 e 1 depósito de R$ 8.834,00. Em
07/05/2020 houve estorno parcial do pagamento com cartão de crédito de R$ 30.115,16, resultando no saldo
líquido recebido pela Recuperanda de R$ 68.190,84. Adicionalmente, constou registrado no sistema da
Recuperanda retenção de comissão pela agência de turismo no valor total de R$ 13.196,25, que somado ao valor
recebido corresponde ao valor de R$ 81.387,09. Segregamos esse valor entre os 6 passageiros desse pacote de
viagem, sendo o valor habilitado para cada passageiro de R$ 13.564,52. A credora Rafaella Carvalho foi excluída
da Relação de Credores do Art. 7º § 2º, visto que constou evidência de cancelamento e estorno do valor pago,
conforme estorno de cartão já reportado.
Houve, ainda, outra compra (File 2420697.2) pela credora Sra Andrea Otoch Jereissati de Carvalho, cujo valor
habilitado na Relação de Credores do Art. 52 correspondeu a R$ 20.139,10. Esta Administradora Judical validou
recebimento total pela Recuperanda do valor de R$ 20.138,00, além de comissão retida pela agência de turismo no
valor de R$ 2.746,26, totalizando R$ 22.884,26.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito e alteramos os créditos dos Srs. Bruno S. V.
Silveira, Maria Silveira, Alberto Salazar, Raquel R.S. Salazar e Carlos Aurélio de Carvalho Nunes para o valor de
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, BARTOLOMEU CORDEIRO e MARIA SOUZA, com data de
embarque prevista para 09/04/2020. Não houve o embarque dos passageiros até a data do pedido de Recuperação
Judicial (04/06/2020). Foi feito pagamento do valor a entrada via TED (R$ 12.126,36), sendo que não houve
pagamento de comissão visto que a venda foi realizada pela loja da própria Recuperanda. O saldo residual foi
parcelado em 5 cheques pré datados, totalizando R$ 48.504,65. Esta AJ conferiu que todos os cheques foram
compensados em conta corrente da Recuperanda, cujo último vencimento se deu em 02/06/2020. A relação de
credores da Recuperanda apresentou diferena no comparativo com a nossa análise em razão da atualizaçõ do
crédito.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ANTONIO CESAR FARIAS WANDERLEY e MARIA TERESA
RIBEIRO MORAIS DE MIRANDA com data de embarque para 30/08/2020, que não ocorreu. Foi feito
pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$
9.156,65) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 34.200,00) via cartão de crédito, parcelado
em 6x vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da
Recuperanda.
Trata-se de compra de 2 pacotes de viagem individuais (Files 2341864.7 e 2331676.2) por Maria Terezinha
Ferreira, com datas de embarques para 21/05/2020 e 02/09/2020, respectivamente. A credora constou listada na
RC do Art. 52 com crédito total de R$ 43.186,74.
Esta Administração Judicial analisou informações do sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou
valor total rescebido pela Recuperanda de R$ 43.186,74, além de comissão paga a agência de turismo no valor
total de R$ 5.496,18, resultando no saldo a reembolsar de R$ 48.682,92.
Foi realizada a atualização do file 2341864.7, cujo embarque previsto era antes da data do pedido de RJ, com saldo
de atualização de R$ 101,48, totalizando crédito a habiltar de R$ 48.784,40. Procedemos com o ajuste.
Trata-se de compra de 2 pacotes de viagem individuais (Files 2341864.7 e 2331676.2) por Maria Terezinha
Ferreira, com datas de embarques para 21/05/2020 e 02/09/2020, respectivamente. A credora constou listada na
RC do Art. 52 com crédito total de R$ 43.186,74.
Esta Administração Judicial analisou informações do sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou
valor total rescebido pela Recuperanda de R$ 43.186,74, além de comissão paga a agência de turismo no valor
total de R$ 5.496,18, resultando no saldo a reembolsar de R$ 48.682,92.
Foi realizada a atualização do file 2341864.7, cujo embarque previsto era antes da data do pedido de RJ, com saldo
de atualização de R$ 101,48, totalizando crédito a habiltar de R$ 48.784,40. Procedemos com o ajuste.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas,MARIA THEREZA RAMOS e THYRSO RAMOS FILHO, com
data de embarque para 09/05/2021. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único
depoisto para recuperanda R$ 8.298,35 em 02/09/2019. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão
descontado pela agência de turismo de R$ 3.062,70, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento
do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 23.689,38, com cartão de crédito. Crédito validado no montante
de (R$ 35.050,43).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. O Credor
não apresentou divergências.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2137

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

1057 Maria Valeria Fenelon

157.975.621-20

Classe III

R$

16.695,22

-

N/A

Alteração

1058 Maria Vilma Afonso Alagiyawanna

201.698.096-68

Classe III

R$

10.890,23

-

N/A

Alteração

1059 Maria Vilma Afonso Alagiyawanna

201.698.096-68

Classe III

R$

1.435,84

-

N/A

Exclusão

Classe III

R$

32.906,37

-

N/A

Alteração

1060 Marialba da Penha Rodrigues Pessoa

2016672749

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

3.006,43

19.701,65

Classe III

-

5.579,61

5.310,62

Classe III

-

1.435,84

4.331,55

-

37.237,92

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Delza
Wanderley e Maria Valeria Fenelon, com data de embarque prevista para 05/04/2020, que nao ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 33.390,44,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento a vista do valor da entrada para a agencia de
turismo, que realizou repasse do valor liquido de comissao de R$ 4462,54, para a Recuperanda, em 27/12/2019.
Constou registrado no sistema da Recuperanda pagamento de comissao no valor de R$ 5426,33, do qual
habilitamos. O valor residual pago pelo pacote foi realizado mediante entrega de 5 cheques pre datados, todos ja
compensados, no valor total de R$ 28.927,90. Adicionalmente atualizamos o credito da data do embarque previsto
ate a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para grupo de 10 passageiros, Srs. Beatriz Maria
Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda Dolabella, Paulo Cesar Machado, Lenira de Castro Luiz,
Bony Maria de Figueiredo Mariano, Jorge Wellington da Cunha Dourado, Andrea Picinin Paolucci, Maria Vilma
Afonso Alagiyawanna, Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo. O grupo correspondente a análise de
crédito envolveu 3 referências de compras identificadas pelos Files 2410953.1, 2410953.2 e 2410953.3. Foi
apresentada divergência de crédito requerendo ajustes em valores pagos pelos credores, habilitação dos créditos
das Sras Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo e exclusão dos créditos de Lenira de Castro Luiz e
Andrea Picinin Paolucci, porém, sem o envio de documentação suporte acerca dos comprovantes dos pagamentos,
bem como, detalhamento de cada credor relacionado ao grupo.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise em informações constantes da divergência de crédito, bem
como em informações dos sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou os créditos dos credores
relacionados no grupo.
O File 2410953.1, possui todos os passageiros do grupo, todavia, procedemos com as exclusões dos créditos de
Lenira de Castro Luiz e Andrea Picinin Paolucci, conforme solicitado em divergência, bem como habilitou as Sras
Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo, com base em informações sistêmica. Como critério de apuração
dos créditos foram verificados pagamentos realizados com cheques e cartões de crédito, de cada pagante e
identificados os respectivos estornos, devoluções e resgates totais e parciais, de cada credor, resultando no crédito
total líquido de R$ 55.293,54. Os valores pagos à Recuperanda a vista (depósitos e transferências eletrônicas)
totalizaram R$ 25.252,54, e foram segregados igualmente entre os 8 credores habilitados por esta Administradora
Judicial, sendo distribuído o valor por passageiro de R$ 3.156,57. O total habilitado por este File corresponedeu a
R$ 80.546,08, vide composição no Anexo I.
O File 2410953.2 possui como credores apenas os Srs. Paulo Cesar Machado e Bony Maria de Figueiredo
Mariano. O valor total recebido pela Recuperanda por esta referência validado conforme sistema e documentos
correspondeu a R$ 10.039,91, além de registro de comissão de R$ 674,34, totalizando R$ 10.714,25, segregado
igualmente entre os passageiros.
O File 2410953.3 possui como credores Beatriz Maria Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para grupo de 10 passageiros, Srs. Beatriz Maria
Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda Dolabella, Paulo Cesar Machado, Lenira de Castro Luiz,
Bony Maria de Figueiredo Mariano, Jorge Wellington da Cunha Dourado, Andrea Picinin Paolucci, Maria Vilma
Afonso Alagiyawanna, Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo. O grupo correspondente a análise de
crédito envolveu 3 referências de compras identificadas pelos Files 2410953.1, 2410953.2 e 2410953.3. Foi
apresentada divergência de crédito requerendo ajustes em valores pagos pelos credores, habilitação dos créditos
das Sras Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo e exclusão dos créditos de Lenira de Castro Luiz e
Andrea Picinin Paolucci, porém, sem o envio de documentação suporte acerca dos comprovantes dos pagamentos,
bem como, detalhamento de cada credor relacionado ao grupo.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise em informações constantes da divergência de crédito, bem
como em informações dos sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou os créditos dos credores
relacionados no grupo.
O File 2410953.1, possui todos os passageiros do grupo, todavia, procedemos com as exclusões dos créditos de
Lenira de Castro Luiz e Andrea Picinin Paolucci, conforme solicitado em divergência, bem como habilitou as Sras
Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo, com base em informações sistêmica. Como critério de apuração
dos créditos foram verificados pagamentos realizados com cheques e cartões de crédito, de cada pagante e
identificados os respectivos estornos, devoluções e resgates totais e parciais, de cada credor, resultando no crédito
total líquido de R$ 55.293,54. Os valores pagos à Recuperanda a vista (depósitos e transferências eletrônicas)
totalizaram R$ 25.252,54, e foram segregados igualmente entre os 8 credores habilitados por esta Administradora
Judicial, sendo distribuído o valor por passageiro de R$ 3.156,57. O total habilitado por este File corresponedeu a
R$ 80.546,08, vide composição no Anexo I.
O File 2410953.2 possui como credores apenas os Srs. Paulo Cesar Machado e Bony Maria de Figueiredo
Mariano. O valor total recebido pela Recuperanda por esta referência validado conforme sistema e documentos
correspondeu a R$ 10.039,91, além de registro de comissão de R$ 674,34, totalizando R$ 10.714,25, segregado
igualmente entre os passageiros.
O File 2410953.3 possui como credores Beatriz Maria Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda
Trata-se de pacote contratado para Marialba da penha Rodruiges Pessoa com data de embarque para 03/09/2020
não embarcado. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o
valor líquido de (R$ 4.4041,43) para a Recuperanda, restante saldo residual de (R$ 28.863,59) parcelado em 7
vezes no cheque. A relação da recuperanda não apresentou divergência.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2138

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1061 Mariana Marins Guerreiro

1062 Mariane Zinn

1063 Mariangela de Luna Amaral

CPF

275.955.638-79

YC004481

1802522751

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

Não constou

R$

Classe III

R$

16.460,68

-

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

22.093,60

Não

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Valor Movimento

862,65

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

17.323,33

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

-

N/A

Inclusão

2.915,99

2.915,99

Classe III

12.601,70

-

N/A

Alteração

1.750,30

14.352,00

Classe III

1064 Marie Claire Bordone Siqueira

010.439.348-39

Classe III

R$

15.437,87

-

N/A

Alteração

1.377,74

16.815,61

Classe III

1065 Marilda Degani

038.663.246-42

Classe III

R$

18.196,66

-

N/A

Alteração

2.612,08

20.808,74

Classe III

1066 Marilda Monteiro do Amaral Campos

1067 Marileides Accordi Vivian

44.325.338-20

949.959.409-44

Classe III

Classe III

R$

R$

19.374,30

1.581,15

-

-

N/A

N/A

Alteração

Alteração

2.703,85

11,41

22.078,15

1.592,56

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. André Luiz Guerreiro e Mariana Marins
Guerreiro, com data de embarque para 30/08/2020, após o pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 32.921,35, segregado
igualmente entre os passageiros.
Foi apresentada divergência de crédito, com documentação comprobatória dos pagamentos, pleiteando valor do
crédito total de R$ 44.187,20.
Esta Administradora Judicial empreendeu análise aos documentos disponibilizados pelos credores, bem como em
informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos por ela e apurou recebimento
financeiro total pela Recuperanda no valor de R$ 40.186,43, além de comissão paga à agência de turismo no valor
de R$ 4.001,92, totalizando crédito de R$ 44.188,35. Entretanto, houve registro da aplicação de multa por
cancelamento no valor de R$ 9.541,71, restando saldo líquido de reembolso de R$ 34.646,64.
Diante do exposto, não foi acatada a divergência de crédito, todavia ajustamos o valor total do crédito para R$
34.646,64, segregado igualmente entre os passageiros, Srs. Andre Luiz Guerreiro e Mariana Marins Guerreiro, na
Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas BEATRIZ BUARQUE DE GUSMAO RIEDEL, RICARDO
FERRAZ RIEDEL, WALTER ZINN e MARIANE ZINN, com data de embarque para 12/07/2020. Foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, cujo valor registrado no sistema da Recuperanda, repassado
pela agência é de R$ 6.421,08. Houve ainda pagamento residual (R$ 6.132,00) com cartão de crédito. O sistema
da Recuperanda não registrou valor de comissão da agência. Constou na fatura, multa por cancelamento da reserva
no valor de USD 203 (R$ 889,14), que foi deduzido do crédito. Na Relação de Credores da Recuperanda não
foram listados os credores Walter Zinn e Marianne Zinn. O resultado de nossa análise apresentou equena
divergência do valor total do file listado pela Recuperanda, todavia, incluímos os credores Walter Zinn e Marianne
Zinn.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ARMANDO CARVALHO AMARAL e MARIANGELA DE
LUNA AMARAL, com data de embarque para 10/12/2020. Foi feito pagamento da entrada diretamente para a
agência, que repassou via depósito o valor líquido de comissão de R$ 5.248,60 em 08/08/2019. O sistema da
Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 3.500,60, do qual habilitamos.
Adicionalment, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 20.414,80, com cartão
de crédito. Constou também, registro de devolução do valor de R$ 460,00, em 03/12/2020 decorrente de alteração
da data da viagem de setembro/19 para dezembro/20. A relação de credores da Recuperanda apresentou
divergência em razão do valor da comissão .
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs. Luis Antonio Saul de Siqueira e Marie Claire Bordone Siqueira,
com data de embarque para 27/08/2020, posterior a data do pedido de Recuperação Judicial. Cabe destacar que os
credores constaram listado na Relação de Credores do art. 52 com crédito total de R$ 30.875,73, segregado
igualmente entre os 2 passageiros. O pagamento foi realizado através de cartão de crédito (R$ 22.817,53) e
depósito bancário (R$ 8.058,20). A compra foi realizada por intermédio de uma agência, ocasionando a
habilitação da comissão, no valor de R$ 2.756,30. O crédito foi validado no montante de R$ 33631,20, cujo valor
será segregado entre os passageiros.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Antonio Carlos Degani e marilda Degani, com data de embarque
para , que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e
repassado o valor líquido de (R$ 7.553,98) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 28.950,59)
via cartão de crédito, parcelado em 7 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de
vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Joaquim Pereira Campos e
Marilda Monteiro do Amaral Campos, com data de embarque prevista para 15/05/2020. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 35.748,59, segregado igualmente entre os
passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago a vista pelos credores de R$ 38.748,59, via transferência bancária,
além do pagamento de comissão à agência de turismo no valor de R$ 5.225,20, resultado no saldo de R$
43.973,79. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque até a
data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo valor atualizado do crédito correspondeu a R$ 44.156,28. Realizamos o
ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas, Srs. Kaio Luiz Accordi Vivian, Marcio Luiz Vivian e Marileides
Accordi Vivian, com data de embarque para 30/04/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento da entrada
diretamente para a Recuperanda, no valor de R$ 9.038,70, em 06/09/2019. Não houve pagamento de comissão
visto que a venda foi realizada por setor interno da Recuperanda (Loja). Em 30/04/2020, houve reembolso parcial,
no valor de R$ 4.293,38, restando crédito de R$ 4.293,38.
Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ
(04/06/2020). Procedemos com o ajuste do crédito.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2139

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1068 Marilene Moro

1069 Marilene Pinto de Mattos

1070 Marilia Francisca de Marsillac

1071 Marilia Helena Gonçalves

1072 Marilia Petersen

1073 Marina de Arruda Quevedo

1074 Marina Macario

1075 Marina Magliocca Gonçalves

CPF

922.938.679-00

2791215638

134.458.804-25

3685535749

255.555.299-53

3456738161

117.101.298-59

410.146.448-01

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

R$

6.602,40

-

N/A

Alteração

47,16

6.649,56

Classe III

Classe III

R$

10.623,80

-

N/A

Alteração

669,18

11.292,98

Classe III

Classe III

R$

11.727,96

13.288,46

Parcial

Alteração

42,96

11.770,92

Classe III

Classe III

R$

44.143,76

52.293,57

Sim

Alteração

8.149,81

52.293,57

Classe III

Classe III

R$

9.415,98

-

N/A

Alteração

67,25

9.483,23

Classe III

Classe III

R$

4.265,05

-

N/A

Alteração

542,12

4.807,17

Classe III

Classe III

Classe III

R$

R$

25.273,05

33.307,87

-

-

N/A

N/A

Alteração

Alteração

3.217,01

0,48

28.490,06

33.308,35

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ARNALDO MORO FILHO e MARILENE MORO, com data de
embarque para 06/05/2020, não ocorrido. Foi realizado pagamento do valor da entrada, a vista para a Recuperanda
em 17/01/2020. Não houve pagamento de comissão visto que a venda ocorreu internamente (Loja).
Adicionalmente, em 17/01/2020, houve pagamento do residual do pacote, via cartão de crédito, no valor de R$
30.811,20. Em 27/04/2020, constou estorno total do valor pago com cartão de crédito. Habilitamos apenas o valor
da entrada atualizado.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, CHRISTINA DE OLIVEIRA GONTIJO, GASPAR PINTO
GONTIJO, FERNANDA DE OLIVEIRA GONTIJO e MARILENE PINTO DE MATTOS, com data de
embarque para 01/08/2020, que não ocorreu. Foram realizados 2 pagamentos a vista em conta corrente da agência
de turismo, respassados para a Recuperanda, líquido de comissão, em 04/02/2020 e 07/02/2020, ambos nos
valores de R$ 21.246,25. O valor de comissão retida pela agência que consta registrado no sistema da
Recuperanda totalizou R$ 2.679,42. O crédito a ser habilitado correspondeu a R$ 45.171,92.
Trata-se de pacote de viagem em grupo de 9 passageiros, Srs. Carmen Lucia Denti, Carmen Suzana Pereira Dutra,
Edison Pizzato, Maria Luiza Hofmeister Pizzato, Joice Maria ValentiMaria de Lourdes Vilella, Ionice Prado de
Oliveira, Marilia Francisca de Marsillac e Maria Estela da Costa. Foi disponibilizada a composição dos valor
pagos pelos credores, em divergência de crédito, indicando individualmente cada saldo a receber da Recuperanda,
cujo montante correspondeu a R$ 120.047,78. Esta administradora Judicial procedeu com a análise das
informações apresentadas em divergência, bem como validou os valor pagos pelos clientes que deram entrada no
financeiro da Recuperanda, deduzidos de reembolsos, estornos de cartões e resgates de cheques. Adicionalmente
foram aplicados os valores de multas por cancelamentos, que constam do sistema da Recuperanda e atualizados os
créditos da data do embarque vencido (26/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020)
totalizando crédito de R$ 112.248,31.
Trata-se de pacote de viagem individual adquirido pela Sra. Marilia Helena Gonçalves, com data de embarque
para 08/04/2020, que não ocorreu. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52 pelo valor total de
R$ 44.143,76. Foi apresentada divergência de crédito com a indicação de valores pagos pela compra do pacote
com valor pleiteado de R$ 51.566,07.
Esta Administradora Judicial empenhou análise ao pedido da divergência de crédito, bem como em informação
sistêmica e em documentos fornecidos pela Recuperanda, e validou o valor total líquido recebido pela Queensberry
de R$ 44.143,14, além de comissão paga à agência de turismo no valor total de R$ 7.422,60, totalizando crédito de
R$ 51.565,74. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data do vencimento do embarque
(08/04/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020), cujo crédito atualizado correspondeu a
R$ 52.293,57.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito e habilitamos o valor total de R$ 52.293,57, em favor de
Marilia Helena Gonçalves na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual da Sra. Marilia Petersen, com data de
embarque prevista para 06/05/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de
R$ 9.415,98. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pela credora de R$ 9.415,98, via transferência eletrônica e cartão de
crédito. Não houve pagamento de comissão a agencia visto que a venda ocorreu por setor interno da Recuperanda
(Loja). Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiras, Sras. Marina de Arruda Quevedo e
Regina Moura de Quevedo, com data de embarque prevista para 10/12/2020. As credoras constaram listadas na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito de R$ 8.530,10. Esta Administradora Judicial analisou informações
constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$
8.531,84, via transferência eletrônica e cartão de crédito, além de comissão paga a agência de R$ 1.082,50,
resultando em saldo a reembolsar de R$ 9.614,34. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, FELICIANO MACARIO e MARINA MACARIO, com data de
embarque para 14/05/2020, não embarcado. Foram feitos quatro depositos 19/12/19 valor de (R$ 9879,27) ,
21/01/20 valor de (R$ 17.755,20), 06/02/20 valor de (R$ 8.999,98) e outro (R$ 13.911,63).Habilitamos a
comissão descontada do credor valor de R$ 6.310,14. Foi validado o pagamento do cliente credito total de (R$
56.856,23). Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas, EDISSA MAGLIOCCA GONÇALVES, SÉRGIO GONÇALVES E
MARINA MAGLIOCCA GONÇALVES, com data de embarque para 09/08/2020, data posterior ao pedido de
recuperação judicial. Em 20/12/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor
líquido de R$ 40.000 para a Recuperanda. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$
59.925,06 que foi pago via cartão de crédito no dia 20/12/2019. Adicionalmente, não aplicamos cálculo de
atualização do crédito, pois a data do vencimento do embarque (09/08/2020) é posterior a data do pedido de
recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor
listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

1076 Marina Paranagua B. de Andrade

251.174.378-70

Classe III

R$

15.536,77

-

N/A

Alteração

6.929,60

22.466,37

Classe III

1077 Marina Pinto de Castro Jatahy

117.296.087-95

Classe III

R$

9.296,59

-

N/A

Alteração

990,28

10.286,87

Classe III

1078 Mario Antonio Tavella

608.948.658-20

Classe III

R$

42.669,15

-

N/A

Exclusão

1079 Mario Augusto Taricco

758.938.438-00

Classe III

R$

19.742,72

-

N/A

Alteração

1080 Mario Coutinho Florenzano

038.436.968-53

Classe III

R$

16.921,06

-

N/A

Alteração

-

-

42.669,15

-

Classe III

2.827,41

22.570,13

Classe III

2.284,10

14.636,97

Classe III

1081 Mario Evangelista Dias

475.902.977-04

Classe III

R$

22.026,78

-

N/A

Alteração

2.904,00

24.930,78

Classe III

1082 Mario Kieser

608.833.598-04

Classe III

R$

15.191,32

-

N/A

Alteração

28.865,25

44.056,57

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de 2 pacotes de viagem (Files 2439682.1 e 2432833.1) para 2 passageiros,
Srs. Jose Antonio Pamplona de Andrade e Marina Paranagua B. de Andrade, com datas de embarque previstas
para 13/03/2020 e 25/10/2020. Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 44.597,76, segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou
informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor total pago pelos
credores de R$ 44.600,28. Não constou registro de comissão paga visto que a venda foi realizada por setor interno
da Recuperanda (loja). Para o file 2439682.1, realizamos cálculo de atualização do vencimento do embarque em
13/03/2020 até a data do pedido de RJ (04/06/2020). O crédito total atualizado correspondeu a R$ 44.932,74..
Realizamos o ajuste
Trata-se de pacote contratado para 5 pessoas, CARLOS ROBERTO DE CASTRO JATAHY, MARIA CELESTE
PINTO DE CASTRO JATAHY, MARINA PINTO DE CASTRO JATAHY, MARTHA PIRES RODRIGUES
NUNES e HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, com data de embarque para 03/07/2020, posterior a data do
pedido de RJ. Foram realizados vários pagamentos diretamente em conta corrente da Recuperanda, tais como:
depósito de R$ 6.194,44, em 17/09/2019, depósito de R$ 6.194,44, em 07/10/2019 e depósito de R$ 3.041,38,
em 17/02/2020. Adicionalmente, também foram realizados vários pagamentos com cartões de crédito, sendo 2
pagamentos de R$ 7.226,86, em 17/09/2019, 1 pagamento de R$ 14.453,72, em 17/09/2019 e 1 pagamento de R$
7.096,60, em 17/02/2020. A Recuperanda repassou o valor de R$ 4.955,56, em 25/10/2019, à agência de turismo
a título de comissão, do qual habilitamos. Não houve saldo de atualização, visto que o vencimento da viagem
ocorreu em data posterio a data do pedido de RJ.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Maria Antonina Zanuto Tavella e Mario Antonio
Tavella, com embarque previsto para 20/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou
R$ 96.400,08. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 85.337,42, na classe
III - quirografários, correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda, líquido de comissão da
agência.
Foi apresentada divergência de crédito pleiteando valor constante de carta de crédito emitida pela Recuperanda de
USD 22.212,00, que representou o valor integral pago pela credora de R$ 96.400,08.
Esta Administradora Judicial realizou análise do documento apresentado pela credora em divergência de crédito,
bem como em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou a novação do valor pago
em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta de crédito assinada pela
Recuperanda, no valor de USD 22.212,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da divergência administrativa.
Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 22.212,00 (em moeda estrangeira), em
favor de Maria Antonina Zanuto Tavella e Mario Antonio Tavella, na Classe III - Quirografário, da Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Solange Maria Luiz Delboni
Taricco e Mario Augusto Taricco, com data de embarque prevista para 09/05/2020, após o pedido de RJ. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 39.485,44,
segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do
sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelo credor de R$ 39.485,44 a vista, além
de comissão paga à agência de turismo no valor de R$ 5.379,12, da qual habilitamos, totalizando crédito de R$
44.864,56. Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização da data do vencimento do embarque até o pedido
de RJ (04/06/20). Realizamos o ajuste
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Elvio Benedito
Tenori e Mario Coutinho Florenzano, com data de embarque prevista para 30/08/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 33.842,12,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada para a agência de turismo,
que realizou repasse para a Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 10.398,29, em 13/11/2019. Constou
registrado no sistema da Recuperanda o valor pago de comissão de R$ 4.148,43, do qual habilitamos. O saldo
residual foi pago com 2 cartões de crédito, com valores iguais de R$ 15.618,51, ambos em 11/11/2019.
Adicionalmente, a Recuperanda realizou cobrança de multa por cancelamento no valor total de R$ 16.509,81, do
qual deduzimos do valor do crédito. Procedemos com o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CLAUDIA MARIA DO VALLE VALLADARES DIAS e MARIO
EVANGELISTA DIAS, com data de embarque para 11/05/2020, não embarcado. Foi realizado pagamento do
valor da entrada em conta da agência de turismo, que realizou o repasse do valor líquido de comissão de R$
4.053,65, em 20/12/2019, via transferência eletrônica para a Recuperanda. O valor da comissão paga registrado
no sistema da Recuperanda é de R$ 5.566,50. Em 19/12/2019, foi realizado pagamento do valor residual de R$
40.000,00 em conta corrente da Recuperanda. O resultado da validação realizada por esta AJ apresentou
divergência ao valor listado pela Recuperanda em razão do cálculo de atualização do crédito da data do vencimento
do embarque (11/05/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Erika Wagner Kieser e Mario Kieser com data de embarque para
15/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária para a
Recuperanda no valor de (R$ 30.378,00). Identificamos pagamento direto ao fornecedor no valor de (R$
33.020,15). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do
embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1083 Mario Kieser

1084 Mario Luiz Fiorese

CPF
608.833.598-04

110000820

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Classe III

R$

28.802,22

Classe III

R$

49.674,24

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

-

N/A

Exclusão

-

N/A

Alteração

Valor Movimento
-

28.802,22

6.877,60

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)
-

56.551,84

Classe na RC
Art. 7º § 2º
Classe III

Classe III

1085 Mario Luiz Monteiro Muzzi

290.188.977-87

Classe III

R$

5.530,19

-

N/A

Alteração

3.038,31

8.568,50

Classe III

1086 Mario Luiz Silva

165.125.370-68

Classe III

R$

31.574,46

-

N/A

Alteração

4.581,97

36.156,43

Classe III

1087 Marisa de Campos Castro Marins

052.242.618-21

Classe III

R$

16.065,94

Não

Alteração

371,39

16.437,33

Classe III

1088 Marisa Furtado Coelho

1089 Marisa Gianfrancesco

862.366.106-06

168.622.348-03

Classe III

Classe III

R$

R$

11.166,13

52.543,68

21.640,29

-

-

N/A

N/A

Alteração

Alteração

-

0,95

6.952,91

11.165,18

59.496,59

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Erika Wagner Kieser e Mario Kieser com data de embarque para
04/07/2020 que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária para a
Recuperanda no valor de (R$ 57.606,00).
Trata-se de crédito referente a compra de 2 pacotes de viagem (Files 2458238.1 e 2403365.3) para 2 passageiros,
Srs. Maria Lucia Rosciti Fiorese e Mario Luiz Fiorese, com datas de embarque previstas para 14/05/2020 e
16/09/2020. Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de R$ 99.348,48.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor total pago pelos credores de R$ 99.348,48, via transferência eletrônica e cartões de crédito, além do
pagamento de comissão a agência no valor de R$ 13.546,60, resultando no saldo total a reembolsar de R$
112.895,08. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do crédito correspondente ao File 2403365.3 (R$
46.536,00) da data do vencimento do embarque (14/05/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo valor
de atualização correspondeu a R$ 208,60. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º para constar
saldo total atualizado de R$ 113.103,68.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, IEDA FONTES MUZZI e MARIO LUIZ MONTEIRO MUZZI,
com data de embarque para 14/05/2020, não foi embarcado. Em 09/12/2019 deposito de (R$ 11.060,39) líquida
de comissão via transferência . saldo residual pago em cartão de credito (R$ 35.000,82) que foi estonado em seu
valor integral em 07/05/20. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de
turismo de R$ 6.000,14, do qual habilitamos. A análise do crédito no valor total (R$ 17.060,53), o valor foi
dividido entre os passageiros, que resultou em diferença de arredondamento para o valor constante da Relação de
Credores da Recuperanda.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs. Maria Alice Correa Silva e Mario Luiz Silva, com data de
embarque para 12/08/2020, o que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listado na Relação de
Credores do art. 52 com crédito total de R$ 63.148,93, segregado igualmente entre os 2 passageiros. O pagamento
foi realizado através de cartão de crédito (R$ 53.813,00) e depósito bancário realizado em 22/08/2019 (R$
9.080,74). A compra foi realizada por intermédio de agência, ocasionando a habilitação do crédito referente a
comissão, no valor de R$ 9.419,12. O crédito foi validado no montante de R$ 72.312,86, cujo valor será segregado
entre os passageiros.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote de viagem adquirido para 2 passageiras, Srs. Maria
Cecilia Melo de Luca e Marisa de Campos Castro Marins, com data de embarque prevista para 30/08/2020, após o
pedido de recuperação judicial (04/06/2020). As credoras constaram listadas na Relação de Credores do Art. 52,
com crédito total de R$ 32.131,88, segregado igualmente entre as passageiras. Foram apresentadas divergências
de crédito com documentação acerca de valores pagos, requerendo crédito no valor total de R$ 43.280,57, sendo
21.640,32 para a Sra Maria Cecilia Melo de Luca e 21.640,25 para a Sra. Marisa de Campos Castro Marins.
Esta Administradora Judicial realizou análise dos documentos disponibilizados na divergência de crédito, bem
como em informações constantes em sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou valor total
que deu entrada no caixa da Recuperanda de R$ 39.362,75, além do registro de comissão paga à agência de
turismo no valor de R$ 3.918,72, totalizando crédito de R$ 43.281,47. Todavia, constou registrado no sistema da
Recuperanda cobrança de multa por cancelamento da viagem pelos passageiros, no valor de R$ 10.406,82, sendo
o valor líquido a reembolsar de R$ 32.874,65, correspondente ao valor de R$ 16.437,32 para cada passageira.
Diante do exposto, não acatamos o quanto pleiteado em divergência de crédito e habilitamos o valor total de R$
32.874,65, segregado igualmente entre as Sras. Maria Cecilia Melo de Luca e Marisa de Campos Castro Marins,
na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, HERVE FURTADO DE OLIVEIRA e MARISA FURTADO
COELHO, com data de embarque para 16/05/2021, data posterior a Recuperação Judicial. Em 04/11/2019, foi
feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 4.317,01 para a Recuperanda.
Ainda, no dia 04/11/2019, foi pago via cartão de crédito no valor de R$ 16.788,38. Por fim, ocorreu dois
pagamentos no dia 25/11/2019 via depósito bancário, cada um no valor de R$ 612,48. Adicionalmente, não
aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (16/05/2021) pois a data é
posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência
em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual da Sra. Marisa Gianfrancesco, com data de
embarque prevista para 21/05/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de
R$ 53.543,68. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor total pago pela credora de R$ 53.543,68, via transferência eletrônica e
mediante entrega de 5 cheques pré datados, todos compensados. Houve ainda pagamento de comissão a agência no
valor de R$ 6.865,92, resultando no crédito de R$ 59.409,60. Atualizamos o crédito da data do vencimento do
embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

1090 Marisa Luiza Hentz

620.126.909-63

Classe III

R$

10.786,84

-

N/A

Alteração

2.427,11

13.213,95

Classe III

1091 Mariuci Puida

320.721.127-53

Classe III

R$

40.988,79

-

N/A

Alteração

567,64

41.556,43

Classe III

1092 Marivalda Carneiro de Figueiredo Silva

030.734.097-00

Classe III

R$

20.130,63

-

N/A

Sem movimento

-

20.130,63

Classe III

1093 Mariza Bellorio

966.526.838-49

Classe III

R$

46.974,66

-

N/A

Alteração

6.374,83

53.349,49

Classe III

1094 Mariza Couto de Mattos

156.129.966-91

Classe III

R$

10.846,76

-

N/A

Alteração

22,39

10.869,15

Classe III

1095 Marlene Barbosa Gomes

492.617.897-49

Classe III

R$

27.959,81

31.772,48

Não

Alteração

-

2.531,85

25.427,96

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, FATIMA CARDOSO STOHLER VIANOR e MARISA LUIZA
HENTZ, com data de embarque para 14/05/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou
em único depoisto para recuperanda, mas o respectivo valor pertencente do file 2332073.5 foi de R$ 17.658,88
em 11/12/2019, por meio de tranferência sistêmica (R$ 6245,19) para file 2332073.6. O sistema da Recuperanda
registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 4.739,90, do qual habilitamos.
Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 11.845,20, com cartão
de crédito que foi estornado 08/05/20 no valor de R$ 3.094,99. Crédito validado no montante de (R$ 26.310,37)
com atualização monetária ( R$ 117,94).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido
igualmente entre eles.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual da Sra. Mariuci Puida, com data de
embarque prevista para 09/04/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de
R$ 40.988,79. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor total pago pela credora de R$ 40.991,45. Não houve pagamento de
comissão registrado no sistema. Atualizamos o crédito da data do vencimento do embarque até a data do pedido de
RJ (04/06/2020), cujo crédito total correspondeu a R$ 41.556,43. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, Sras. Marcella Figueiredo da Silva, Marivalda Carneiro de
Figueiredo Silva, Mayra Figueiredo da Silva e Maria Cristina Dascensao Mansur, com data de embarque para
18/09/2020, posterior ao peduido de Recuperação Judicial. O pagamento foi feito através de depósito bancário no
dia 17/01/2020, no valor de R$ 64.040,50, e via cartão de crédito, cujo a operação foi realizada na mesma data, no
valor de R$16.480,00. A compra foi realizada por intermédio de agência que recebeu comissão no montante de R$
10.978,04. Todavia, houve manifestação da credora Marivalda concordando com o crédito habiltiado pela
Recuperanda, motivo pelo qual mantivemos o valor habilitado, sem a inclusão da comissão da agência de turismo,
que pode ter procedido com a devolução diretamente aos clientes.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual da Sra. Mariza Bellorio, com data de
embarque prevista para 12/05/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de
R$ 46.974,66. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor total pago pela credora de R$ 4.974,72, via transferência eletrônica e cartão
de crédito, além do pagamento de comissão a agência no valor de R$ 6.101,56, resultando no crédito a reembolsar
de R$ 53.076,28. Atualizamos o crédito da data do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ
(04/06/2020), cujo crédito total correspondeu a R$ 53.349,49. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Fernando Filizzola de Mattos e
Mariza Couto de Mattos, com data de embarque prevista para 18/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 21.693,51, segregado
igualmente entre os passageiros. Foram realizados 2 pagamentos via depósito/transferência diretamente para a
Recuperanda, nos valores de R$ 6.121,00 e R$ 316,25, em 10/01/2020 e 13/03/2020, respectivamente, referente a
terrestre e aéreo. Não houve pagamento de comissão para a agência de turismo, visto que a venda se deu pela Loja
interna. O valor residual do terrestre foi pago com cartão de crédito no valor de R$ 14.281,00, em 10/01/2020.
Houve pagamento do aéreo diretamente para a cia aérea, que posteriormente foi cancelado. Constou ainda, registro
de recebimento de comissão pela Recuperanda em razão da venda do aéreo, no valor de R$ 951,73, em
10/01/2020 conforme documentação comprobatória. Adicionalmente, realizamos a atualização do crédito da data
do embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste do crédito.
Trata-se de pagamento relativo a compra de pacote de viagem individual da Sra. Marlene Barbosa Gomes, com
data de embarque prevista para 05/09/2020, posterior a data do pedido de recuperação judicial. Cabe destacar que
a credora constou habilitada na Relação de Credores do Art. 52 com o valor de R$ 27.959,81, na Classe III Quirografário. Foi apresentada divergência de crédito administrativa, pleiteando o valor total pago pela credora no
total de R$ 31.772,48, e disponibilizados comprovantes de pagamento a vista e contrato da aquisição do pacote de
viagem.
Esta Administradora Judicial procedeu com a análise dos documentos apresentados em divergência de crédito,
bem como dos documentos fornecidos pela Recuperanda e informações sistêmica. Foi realizado pela cliente
pagamento do valor da entrada para a agência de turismo, que realizou repasse do valor líquido de comissão de R$
5.753,98 para a Recuperanda, em 11/12/2019. O sistema da Recuperanda informou pagamento de comissão à
agência no valor de R$ 3.812,68, do qual habilitamos. O saldo residual de R$ 22.205,82 foi pago mediante a
entrega de 7 (sete) cheques pré datados, de R$ 3.172,26 cada. Dos cheques entregues 5 (cinco) foram
compensados e 2 (dois) foram devolvidos, totalizando compensação do montante de R$ 15.861,30.
Diante do exposto, validamos crédito em favor de Marlene Barbosa Gomes, no valor total de R$ 25.427,96, na
Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1096 Marlene Bozola Grou

1097 Marlene De Fatima Brum

1098 Marlene de Fatima Ferreira Raffaelli

1099 Marlene Fernandes Colla

CPF

140.371.228-04

208.039.406-10

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

44.491,03

11.799,37

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

Exclusão

9.624,41

-

11.799,37

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

54.115,44

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

610774883

Classe III

R$

39.094,13

-

N/A

Alteração

176,12

39.270,25

Classe III

6361114821

Classe III

R$

9.423,03

-

N/A

Alteração

1.286,07

10.709,10

Classe III

14.097,17

84.935,13

Classe III

1100 Marlene Strauch Serafim

451.112.947-91

Classe III

R$

70.837,96

-

N/A

Alteração

1101 Marlene Strauch Serafim

451.112.947-91

Classe III

R$

2.793,96

-

N/A

Exclusão

1102 Marli Alves Sobral Silva

054.623.848-31

Classe III

R$

26.486,40

-

N/A

Alteração

-

2.793,96

8.947,60

-

35.434,00

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Maria Alice Bozzola Grou e
Marlene Bozola Grou, com data de embarque prevista para 12/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 88.982,06, segregado
igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago a vista pelo credor de R$ 19.875,50, via transferência
bancária, além do pagamento do valor residual de R$ 120.932,84, mediante a entrega de 14 cheques pré datados,
sendo que 6 foram resgatados, correspondente ao valor de R$ 51.828,36. Houve, ainda, pagamento de comissão à
agência de turismo no valor de R$ 18.718,31, do qual habilitamos, resultando no saldo a reembolsar de R$
88.979,98. Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização do crédito da data do embarque vencido até a data
do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido por Conceicao Aparecida dos Santos Farias, com data de embarque para
05/09/2020, posterior a data do pedido de recuperação judicial. A credora constou listada na Relação de Credores
do Art. 52 com o valor de R$ 11.799,38, sendo que para o mesmo file do pacote (2343400.3) constou habilitada a
Sra. Marlene de Fátima Brum, com crédito de R$ 11.799,37. Foi apresentada divergência de crédito pleiteando o
valor de R$ 26.733,75 para a Sra. Conceição Aparecida dos Santos Farias, e disponibilizados os comprovantes de
pagamento e contrato.
Esta Administradora Judicial analisou a divergência de crédito, bem como informações constantes do sistema e
documentos disponibilizados pela Recuperanda e apurou valor total recebido no financeiro da Queensberry de R$
23.598,75, além do valor pago de comissão à agência de R$ 3.135,03, totalizando saldo de R$ 26.733,78. Cabe
destacar que no contrato da compra do pacote de viagem não constou mencionada a Sra Marlene de Fátima Brum
como passageira, motivo pelo qual a excluímos da Relação de Credores do Art. 7º § 2º, e habilitamos o valor total
do pacote para a Sra. Conceicao Aparecida dos Santos Farias.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito e habilitamos o valor de R$ 26.733,78 em favor de
Conceicao Aparecida dos Santos Farias, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Marlene de Fatima Ferreira
Raffaelli e Raimundo Raffaelli Filho, com data de embarque prevista para 14/05/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 78.188,26,
segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do
sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelo credor de R$ 78.190,00, via
transferência bancária. Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização do crédito da data do embarque
vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste na Relação de Credores do Art. 7º §
2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CARLOS ALBERTO PENHALBEL COLLA e MARLENE
FERNANDES COLLA, com data de embarque para 08/09/2020, posterior a data do pedido de RJ. Em
10/02/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o
valor líquido de R$ 3.855,28 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de
R$ 2.570,18. Houve ainda, em 10/02/2020, pagamento do residual de R$ 14.992,74, via cartão de crédito. Não
houve saldo de atualização, visto que o vencimento da viagem ocorreu em data posterio a data do pedido de RJ.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Alexandre Jose Serafim e Marlene Strauch Serafim com data de
embarque para 25/08/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 8.652,55) para a Recuperanda, restanto saldo residual de
(R$ 7.142,04) parcelado em 4 vezes no cartão de credito. bem como houve pagamento via Cheque parcelado em 8
vezes. no valro de (RS 104.464,51). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A
relação da recuperanda não apresentou divergênca.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas,Alexandre e Fernanda Fischetti Ayoub, com data de embarque para
15/05/2020, não embarcado. Em 23/12/19 foi feito único deposito (R$ 5.589,18) liquido de comissao, o valor
residual foi pago em cartão de crédito 20/12/20 , cartão Alexandre Jose Sefarim ( R$ 21.735,60), o qual foi
estarnado em seu valor integral 23/04/20. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela
agência de turismo de R$ 3.725,28, do qual habilitamos.Foi validado o pagamento do cliente totalizando (R$
9.314,46) . Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. A relação de
credores da Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da
conversão da moeda.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, MARLI ALVES SOBRAL SILVA e VILSON DA CONCEIÇÃO
SILVA, com data de embarque para 14/06/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto da agência, R$ 1.210,00
em 06/09/2019. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
2.781,17, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor
de R$ 16.218,02 em 10/10/2019, R$ 52.972,80 em 20/01/20, ambos cartão de crédito e depósito R$ 4.686,00 em
10/10/19. Crédito validado no montante de (R$ 77.867,99). Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi
dividido igualmente entre eles.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1103 Marli Aparecida da Silva Mangerona

CPF

798.745.928-34

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

17.143,21

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

3.108,68

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

20.251,89

Classe III

1104 Marli Armiliato Mahlmeister

642.933.608-59

Classe III

R$

53.965,13

-

N/A

Exclusão

-

53.965,13

1105 Marli Madalena Perozin

371.519.759-53

Classe III

R$

26.719,28

-

N/A

Alteração

-

1.072,22

25.647,06

Classe III

Classe III

R$

22.304,18

-

N/A

Alteração

2.532,81

24.836,99

Classe III

1106 Marli Mazzotti Girelli

1107 Marli Socha

6893732015

632.756.869-68

Classe III

33.044,74

-

N/A

Exclusão

-

N/A

Alteração

2.606,17

21.829,31

Classe III

-

N/A

Alteração

1.862,35

4.260,90

Classe III

1108 Marly Souza Antunes de Lemos

489.061.158-49

Classe III

R$

1109 Marta Curado Carvalho Franco Finotti

197.284.411-34

Classe III

R$

2.398,55

33.044,74

-

Classe III

R$

19.223,14

-

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Jose Fernandes Mangerona e
Marli Aparecida da Silva Mangerona, com data de embarque prevista para 15/05/2020, que não ocorreu. Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 34.286,43, segregado
igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 34.286,43, via transferência
bancária, além do pagamento de comissão à agência de turismo no valor de R$ 6.049,95, resultado no saldo de R$
40.336,38. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque até a
data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo valor atualizado do crédito correspondeu a R$ 40.503,78. Realizamos o
ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Marli Armiliato Mahlmeister e Roberto Pache
Mahlmeister, com embarque previsto para 18/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos
totalizou R$ 107.930,26, além de comissão paga a agência de R$ 10.340,31. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 107.930,26, na classe III - quirografários, correspondente ao
valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 24.698,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 24.698,00
(em moeda estrangeira), em favor de Marli Armiliato Mahlmeister e Roberto Pache Mahlmeister, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote individual de Marli Madalena Perozin, com data de embarque para 07/09/2020, após o pedido
de RJ. Foi realizado pagamento do valor da entrada, no valor de R$ 5.588,00, diretamente para a Recuperanda, em
17/12/2019. Não constou pagamento de comissão visto que a venda se deu por setor interno da Recuperanda
(Loja). O saldo residual de R$ 20.059,06 foi pago mediante a entrega de 7 cheques pré datados, sendo que todos
foram compensados. Procedemos com o ajuste do crédito do qual não habilitamos a comissão recebida pela
Quensberry da venda de aéreo (BCC).
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual da Sra. Marli Mazzotti Girelli, com data de
embarque prevista para 05/08/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de
R$ 22.304,18. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor total pago pela credora de R$ 22.044,17, via transferência eletrônica, além
do pagamento de comissão a agência no valor de R$ 2.792,82, resultando no crédito a reembolsar de R$
24.836,99. Cabe destacar que a agência realizou repasse do valor da entrada no montante de R$ 50.194,00, sendo
que desse valor, R$ 25.355,04 pertence ao file 2341347.4 da passageira Therezinha Menegat, do qual foi feito
acerto interno no sistema da Recuperanda. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Marli Socha e Sergio Socha, com embarque
previsto para 24/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou R$ 66.091,20. Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com valor total de R$ 66.089,48, na classe III quirografários.
Foi apresentada divergência de crédito pleiteando valor constante de carta de crédito emitida pela Recuperanda de
USD 16.860,00, convertido pelo câmbio de R$ 5,1315 do dia do pedido de recuperação judicial (04/06/2020),
cujo crédito representaria R$ 86.517,10.
Esta Administradora Judicial realizou análise dos documentos apresentados pelos credores em divergência de
crédito, bem como em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou a novação do
valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta de crédito assinada pela
Recuperanda, no valor de USD 16.860,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da divergência administrativa,
entretanto, mantendo o crédito habilitado em moeda estrangeira. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer
constar o valor de USD 16.860,00 (em moeda estrangeira), em favor de Marli Socha e Sergio Socha, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para MARLY SOUZA ANTUNES DE LEMOS , com data de embarque para
15/05/2020. Foram feitos dois pagamentos dia 13/01/20 um via depósito bancário (R$ 4.087,10) e pagamento
cartão de crédito (R$ 15.138,15) para a Recuperanda livre de comissao.O sistema da Recuperanda registrou valor
de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 2513,84, do qual habilitamos.. Foi validado o credito no
montante de ( R$ 21.739,09) com correção monetária ( R$ 90,22). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na
Relação de Credores.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, MARTA CURADO CARVALHO FRANCO FINOTTI e HELIO
AUGUSTO FINOTTI, com data de embarque para 14/04/2020, que não ocorreu. Em 10/02/2020, foram
realizados pagamentos a vista em conta da agência de turismo, que realizou repasses de valores líquidos de
comissão de R$ 5.356,73 e R$ 297,31. Em 11/02/2020, houve novo repasse de valor por parte da agência em R$
688,51. O sistema da Recuperanda registrou comissão no valor de R$ 3.665,25. Em 10/02/2020, houve
pagamento do residual com cartão de crédito no valor de R$ 20.832,00. Em 17/02/2020, foram registrados 2
reembolsos ao credor, nos valores de R$ 888,93 e R$ 655,56, bem como, em 14/04/2020, houve o estorno do
valor integral pago com cartão de crédito.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1110 Marta de Andrade

CPF

568.246.108-87

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

26.820,89

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

3.654,12

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

30.475,01

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

1111 Marta Fick Stelzer

049.906.330-91

Classe III

R$

8.070,30

-

N/A

Alteração

3.870,42

11.940,72

Classe III

1112 Marta Heemann

543.802.430-87

Classe III

R$

19.401,12

-

N/A

Alteração

2.645,76

22.046,88

Classe III

1113 Marta Martimbianco D'Ovidio

772.416.738-91

Classe III

R$

24.933,73

-

N/A

Alteração

4.345,57

29.279,30

Classe III

1114 Martha Pires Rodrigues Nunes

1115 Martim Jose Faddel Alves

431.654.277-04

2699268879

Classe III

Classe III

R$

R$

9.296,58

16.267,18

-

-

N/A

N/A

Alteração

Alteração

1116 Mary Cleide Nunes

756.846.753-87

Classe III

R$

8.960,60

-

N/A

Alteração

1117 Mateos Raduan Dias

114.245.418-59

Classe III

R$

7.976,97

-

N/A

Sem movimento

990,28

-

2.403,26

1.223,88

-

10.286,86

13.863,93

Classe III

Classe III

10.184,48

Classe III

7.976,97

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Marta de Andrade e Rubens
Brussi Reali, com data de embarque prevista para 09/05/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 53.641,78, segregado entre os passageiros. Esta Administradora
Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago
pelos credores de R$ 53.641,78, com cartão de crédito. Desse valor, houve pagamento de comissão a agência de
turismo no valor de R$ 6.935,98, do qual habilitamos. Adicionalmente realizamos cálculo de atualização da data
do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/02020), cujo crédito atualizado foi de R$
60.950,01. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual da Sra. Marta Fick Stelzer, com data de
embarque prevista para 09/04/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de
R$ 8.070,30. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor total pago pela credora de R$ 29.687,54, via transferência eletrônica e
cartãod e crédito, porém foi realizado estorno integral do pagamento com cartão de R$ 21.614,50. Houve, ainda,
pagamento de comissão a agência no valor de R$ 3.705,34, do qual habilitamos, resultando no saldo a reembolsar
de R$ 11.778,38. Adicionalmente, realizamos atualização do crédito da data do vencimento do embarque até a data
do pedido de RJ (04/06/2020), cujo crédito atualizado correspondeu a R$ 11.940,72. Ajustamos o crédito na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote aéreo para uma pessoa, Marta Heeman, com data de embarque para 15/05/2020, não
embarcados. Foi feito um deposito de sinal no dia 30/01/20 valor de ( R$ 3.969,60). Em 28/01/20 o titular do
cartão Marta Freitas Heeman pagou o restante em cartão de crédito em 5 vezes ( R$ 18.839,52) e estornado
31/01/20 no valor de ( R$ 3.407,04). O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela
agência de turismo de R$ 2.644,80, do qual habilitamos. A relação de credores da Recuperanda apresentou
pequena divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da conversão da moeda. Valor total de
crédito ( R$ 22.046,88).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Angelo D'Ovino Neto e Marta Martimbiano D'Ovino, com data de
embarque para 24/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ ) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual
(R$ 48.266,82) via cartão de crédito, parcelado em 7 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor
listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da
data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 5 pessoas, CARLOS ROBERTO DE CASTRO JATAHY, MARIA CELESTE
PINTO DE CASTRO JATAHY, MARINA PINTO DE CASTRO JATAHY, MARTHA PIRES RODRIGUES
NUNES e HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, com data de embarque para 03/07/2020, posterior a data do
pedido de RJ. Foram realizados vários pagamentos diretamente em conta corrente da Recuperanda, tais como:
depósito de R$ 6.194,44, em 17/09/2019, depósito de R$ 6.194,44, em 07/10/2019 e depósito de R$ 3.041,38,
em 17/02/2020. Adicionalmente, também foram realizados vários pagamentos com cartões de crédito, sendo 2
pagamentos de R$ 7.226,86, em 17/09/2019, 1 pagamento de R$ 14.453,72, em 17/09/2019 e 1 pagamento de R$
7.096,60, em 17/02/2020. A Recuperanda repassou o valor de R$ 4.955,56, em 25/10/2019, à agência de turismo
a título de comissão, do qual habilitamos. Não houve saldo de atualização, visto que o vencimento da viagem
ocorreu em data posterio a data do pedido de RJ.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Fabiana Factori
Ferreira e Martim Jose Faddel Alves, com data de embarque prevista para 30/08/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 32.534,36,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada para a agência de turismo,
que realizou repasse do valor líquido de comissão para a Recuperanda, todavia esse repasse foi realizado em
conjunto com o file (2431804.2) de outros clientes (Fernando Geiser e Maria Aparecida Caminoto Geiser) e
transferido internamente no sistema da Recuperanda, o valor de R$ 9.806,28, para o file correto 2431804.2, em
04/11/2019. A comissão descontada pela agência de turismo, informada em fatura, totalizou R$ 3.958,46, do qual
habilitamos. O valor residual do pacote de R$ 29.971,01 foi pago com cartão de crédito, em 31/10/2019.
Procedemos com o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, HILTON MOREIRA NUNES FILHO e MARY CLEIDE NUNES,
com data de embarque para 18/05/2021, Data posterior a RJ. Em 20/08/2019, foi feito pagamento do valor da
entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 3.666,06 para a Recuperanda. valor de comissão paga à
agência, indicado no sistema, é de R$ 2.445,90. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de
R$ 14.257,00 que foi pago via cartão no dia 21/08/2019. Adicionalmente, não aplicamos cálculo de atualização do
crédito, da data do vencimento do embarque (18/05/2021), pois a data é posterior ao pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Adriana Vilarinho Dias e Mateos Raduan Dias, com data de
embarque para 12/05/2020 não embarcados. Foi feito pagamento via depósito bancário, no valor de (R$
15.953,94) para a Recuperanda, não identificamos dispêndios referente a comissão relação da recuperanda não
apresentou divergência.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

1118 Matilde Landucci Delboni

681.543.728-00

Classe III

R$

25.226,32

-

N/A

Alteração

3.886,96

29.113,28

Classe III

1119 Maura Corsini

608.221.718-72

Classe III

R$

2.156,50

-

N/A

Alteração

1.558,84

3.715,34

Classe III

1120 Mauricio Granadeiro Guimaraes

1121 Mauricio Messias

1122 Maurivan Botta

376.972.268-04

9378908802

177.413.860-34

Classe III

R$

36.369,80

Classe III

R$

23.685,23

Classe III

R$

32.407,66

-

N/A

Alteração

0,85

36.368,95

Classe III

Sim

Alteração

326,35

24.011,58

Classe III

-

N/A

Alteração

147,14

32.554,80

Classe III

-

N/A

Alteração

4.250,95

38.283,33

Classe III

0,20

2.000,00

Classe III

23.685,10

-

1123 Mauro de Salles Aguiar

571.250.408-10

Classe III

R$

34.032,38

1124 Mauro Ritins Valerio

857.199.357-20

Classe III

R$

2.000,20

-

N/A

Alteração

Classe III

R$

29.967,39

-

N/A

Alteração

5.955,18

35.922,57

Classe III

Classe III

R$

24.191,28

-

N/A

Alteração

3.193,00

27.384,28

Classe III

1125 Maximo Jose Trevisan

1126 Mayla Braga

495719072

505.120.216-00

-

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Julio Luis Delboni e Matilde
Landucci Delboni, com data de embarque prevista para 07/04/2020, que não ocorreu. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 50.452,64, segregado igualmente entre os
passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 51.845,13, via transferência bancária. Cabe
destacar que a agência realizou a transferência do valor líquido de comissão para a Recuperanda de R$ 83.255,29,
conjuntamente com o valor pago pela Sra. Maria Lucia Delboni do file 2340379.15, e sistemicamente foi realizada
a transferência do valor de R$ 51.845,13, para o file 2340379,14. Houve ainda pagamento de comissão deste file
(2340379,14) correspondente a R$ 5.632,46, totalizando saldo de R$ 51.845,13. Adicionalmente, realizamos
cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020),
cujo valor atualizado do crédito correspondeu a R$ 58.226,56. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote marítimo contratado para 2 pessoas MAURA CORSINI e JOAO CARLOS CORSINI, com
data de embarque para 28/06/2020, posterior a data do pedido de RJ, sendo que o embarque não ocorreu. Em
09/09/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o
valor líquido de (R$ 3.563,16) para a Recuperanda. Em 06/12/2019, houve um novo pagamento via depósito, para
upgrade do pacote, cujo valor líquido paa a Recuperanda foi de R$ 749,52. O valor total de comissão paga à
agência, indicado no sistema, é de R$ 3.118,00, do qual habilitamos. Segundo constou no sistema da Recuperanda,
o valor residual de R$ 26.339,20 foi pago diretamente à Cia Marítima, sem transitar pelo financeiro da
Recuperanda, sendo que a recuperanda não recebeu comissão. Procedemos com o ajuste.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Maria da Penha Cordeiro
Santos e Mauricio Granadeiro Guimaraes, com data de embarque prevista para 27/09/2020. As credoras
constaram listadas na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de R$ 72.739,60. Esta Administradora Judicial
analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos
credores de R$ 72.737,90, via transferência eletrônica e cartão de crédito. Não houve pagamento de comissão
visto que a venda se deu pela Loja interna da Recuperanda. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º
§ 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Adriana Cristina Fameli Messias e Mauricio
Messias, com data de embarque para 09/04/2020, que não ocorreu. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52 com o valor total de R$ 47.370,47. Foi apresentada divergência de crédito pleiteando crédito
de R4 47.370,20.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos e informações sistêmica da Recuperanda e
apurou o valor total recebido pela Queensberry de R$ 54.22,26, porém houve reembolso parcial no valor de R$
6.850,00, resultando no saldo líquido de R$ 47.370,26. Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização da
data do vencimento do embarque até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020), cujo montante
atualizado correspondeu a R$ 48.023,16.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito e alteramos a Relação de Credores, fazendo constar crédito
atualizado de R$ 48.023,16, segregado entre os passageiros.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, HELOISA HELENA BOTTA e MAURIVAN BOTTA, com data de
embarque para 14/05/2020, que não ocorreu. Em 06/05/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via
depósito bancário no valor líquido de R$ 24.229,85 para a Recuperanda. Segundo constou no sistema da
Recuperanda, o valor residual de R$ 63.499,04 que foi pago via cartão no dia 28/01/2020. Adicionalmente,
aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (14/05/2020) até a data do
pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao
valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, ARTHUR ZANINI DE SALLES AGUIAR, MARIA ESTELA
BENEDETTI ZANINI, MAURO DE SALLES AGUIAR e VERA HELENA SALLES AGUIAR, com data de
embarque para 02/07/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor total a vista via transferência eletrônica
(R$ 136.130,33) no dia 06/03/2020. A relação de credores da Recuperanda apresentou apenas divergência de
arredondamento em relação a nossa análise.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual do Sr. Mauro Ritins Valerio, com data de
embarque prevista para 08/09/2020. O credor constou listado na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de
R$ 2.000,20. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor total pago pelo credor de R$ 2.000,000, via transferência eletrônica.
Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Eunice Maria Castegnaro Trevisan e Maximo Jose Trevisan com data
de embarque para04/04/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária
para a Recuperanda no valor de (R$15.160,68). Houve ainda pagamento residual via cartãode credito parcelado
em 7 vezes no valor de (R$ 44.774,10). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de
vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote aéreo para uma pessoa Mayla Braga, com data de embarque para 18/09/20, não embarcado. Foi
feito um pagamento em cartão de crédito 15/01/20 no valor de (R$ 18.625,88) e deposito (R$ 5.565,40) livre de
comissão. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
3193,00, do qual habilitamos.Foi validado o credito no montante de ( R$ 27384,28).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

1127 Mayra Cardoso Sguarezi

762.437.299-15

Classe III

R$

31.337,01

-

N/A

Alteração

1128 Mayra Figueiredo da Silva

118.065.567-23

Classe III

R$

20.130,63

-

N/A

Sem movimento

1129 Meiry de Araujo Santos

1130 Melanie de Freitas Cortez Krappe

286.671.586-15

4077421900

Valor Movimento

3.893,35

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

35.230,36

Classe III

20.130,63

Classe III

Classe III

R$

10.539,17

-

N/A

Alteração

1.437,22

11.976,39

Classe III

Classe III

R$

35.931,60

-

N/A

Alteração

1.136,59

37.068,19

Classe III

1131 Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Co

10.456.016/0013-09

Classe III

R$

230.830,15

1132 Mercedes Concordia Carrao Panizzi

164.504.850-00

Classe III

R$

8.773,69

1133 Metrofile Gerenciamento e Logistica de Arquivos Ltda

02.162.471/0001-21

Classe III

R$

1134 Miguel Angelo Casagrande

703.005.008-82

Classe III

R$

303.422,70

Parcial

Alteração

-

N/A

Sem movimento

3.500,00

-

N/A

16.863,54

-

N/A

45.008,67

275.838,82

Classe III

-

8.773,69

Classe III

Alteração

210,20

3.710,20

Classe III

Alteração

2.778,08

19.641,62

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, NILSO ROMEU SGUAREZI e MAYRA CARDOSO SGUAREZI,
com data de embarque para 08/08/2020, data posterior a Recuperação Judicial. Em 19/12/2019, foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido da
comissão de R$ 17.272,86 para a Recuperanda. valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$
7.785,02. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 45.402,84 que foi pago via cartão
no dia 19/12/2019. Adicionalmente,não aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do
embarque (08/08/2020), pois a data é posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito
validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda,
relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, Sras. Marcella Figueiredo da Silva, Marivalda Carneiro de
Figueiredo Silva, Mayra Figueiredo da Silva e Maria Cristina Dascensao Mansur, com data de embarque para
18/09/2020, posterior ao peduido de Recuperação Judicial. O pagamento foi feito através de depósito bancário no
dia 17/01/2020, no valor de R$ 64.040,50, e via cartão de crédito, cujo a operação foi realizada na mesma data, no
valor de R$16.480,00. A compra foi realizada por intermédio de agência que recebeu comissão no montante de R$
10.978,04. Todavia, houve manifestação da credora Marivalda concordando com o crédito habiltiado pela
Recuperanda, motivo pelo qual mantivemos o valor habilitado, sem a inclusão da comissão da agência de turismo,
que pode ter procedido com a devolução diretamente aos clientes.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas JOSE RICARDO COSTA , MEIRY DE ARAUJO SANTOS ,
REGINA CELIA PORRECA FELICIO e WLADIMIR PORRECA , com data de embarque para 06/04/2021.
Foram feitos dois pagamentos do sinal, livre de comissão, dia 20/02/20 ( R$ 30.000,00) e dia 21/02/20 ( R$
12.158,42). O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
5.748,88, do qual habilitamos.. Foi validado o pagamento do cliente no valor de R$ 47.907,30. Constam 4
passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de crédito referente a de compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Leo Fernando Krape e
Melanie de Freitas Cortez Krappe, com data de embarque prevista para 19/05/2021, após o pedido de recuperação
judicial (04/09/2020). Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$
71.863,20, segregado igualmente entre os passageiros. A credora se manifestou administrativamente com dúvida
acerca do voucher emitido pela cia marítima, sem constestar o valor do crédito.
Esta Administradora Judicial empreendeu análise em informações do sistema da Recuperanda e de documentos
fornecidos pela Queensberry e validou valor total recebido pela Recuperanda de R$ 74.136,38. Constou no
sistema da Recuperanda registro de pagamento de comissão a agência de turismo no valor de R$ 7.080,48. Não
habilitamos a comissão visto que não houve constestação na manifestação da credora, visto que há a possibilidade
da agência ter realizado reembolso. Procedemos com o ajuste do crédito conforme análise.
Trata-se de programa incentivo corporativo adquirido por cliente pessoa jurídica, Mercabenco Mercantil E
Administradora de Bens e Consórcios, com data de embarque registrada no sistema da Recuperanda para
31/12/2020. O credor constou habilitado na Relação de Credores do Art. 52 com crédito no valor de R$
230.830,15. Foi apresentada divergência administrativa pelo credor que pleiteou o valor de R$ 303.422,70,
considerando valor pago e multa por rescisão contratual de 10%.
Esta Administradora Judicial analisou documentos e informações constantes da divergência de crédito, bem como
informação sistêmica e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou recebimento financeiro pela
Queensberry no valor total de R$ 275.838,82. Embora constou previsão contratual da aplicação da multa de 10%
por rescisão de contrato, ainda que em caso de insolvência e pedido de recuperação judicial, não é aplicável a
penalidade da multa de 10% requerida, visto que a notificação ocorreu em 26/06/2020, após o pedido de
recuperação judicial (04/06/2020), motivo pelo qual não acatamos a inclusão da multa no crédito.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito para fazer constar o valor de R$ 275.838,82,
em favor de Mercabenco Mercantil E Administradora de Bens e Consórcios, na Classe III - Quirografário, da
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Antonio ricardo Panizzi e Mercedes Concordia Carrao Panizzi com
data de embarque para 01/07/2021, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 4.196,84) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento residual (R$ 13.350,54) via cartão de crédito, parcelado em 7 vezes. O valor validado por esta AJ
corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda.
Validamos o documento físico e ajustamos o valor do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Maria Christina Leite
Casagrande e Miguel Angelo Casagrande, com data de embarque prevista para 05/04/2020. As credoras
constaram listadas na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de R$ 33.727,08. Esta Administradora Judicial
analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos
credores de R$ 33.727,08, transferência eletrônicas, além do pagamento de comissão a agência de R$ 5.046,54,
resultando em saldo de R$ 38.773,62. Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização do crédito da data do
vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Ajustamos o crédito na Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

1135 Miguel Matos

255.035.533-49

Classe III

R$

2.315,50

-

N/A

Sem movimento

1136 Milena Simoneti Brugnaro

259.746.778-38

Classe III

R$

25.714,07

-

N/A

Alteração

1137 Milton Jorge de Miranda Hage

1138 Miriam Rocha

028.241.918-72

845.212.607-72

Classe III

Classe III

R$

R$

23.550,91

36.938,62

1139 Mirna Augusto de Oliveira

098.455.341-04

Classe III

R$

12.826,30

1140 Mirna Suely dos Santos Bracarense

260.368.946-00

Classe III

R$

20.499,48

1141 Mitsuko Okazaki

050.106.488-57

Classe III

R$

23.026,21

1142 Moacir Perez

706.108.438-34

Classe III

R$

16.570,35

-

-

-

N/A

N/A

Alteração

Alteração

Valor Movimento

-

3.504,99

3.211,96

5.714,32

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

2.315,50

Classe III

29.219,06

Classe III

26.762,87

42.652,94

Classe III

Classe III

N/A

Alteração

60,21

12.886,51

Classe III

Sim

Alteração

2.794,87

23.294,35

Classe III

-

N/A

Alteração

2.511,61

25.537,82

Classe III

-

N/A

Alteração

3.562,19

20.132,54

Classe III

23.294,35

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual do Sr. Miguel Matos, com data de embarque
prevista para 04/07/2020. O credor constou listado na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de R$
2.315,50. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos
fornecidos e apurou valor total pago pelo credor de R$ 2.315,50, via transferência eletrônica. Mantivemos o
crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Milena Simoneti Brugnaro e
Roberto Brugnaro Junior, com data de embarque prevista para 08/07/2020. os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito de R$ 51.428,14. Esta Administradora Judicial analisou informações
constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$
51.427,00, via transferência eletrônica e cartão de crédito, além de comissão paga a agência de R$ 7.011,12,
resultando em saldo a reembolsar de R$ 58.438,12. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, MILTON JORGE DE MIRANDA HAGE e VERA MUSSI HAGE,
com data de embarque para 03/07/20. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único
deposito para recuperanda R$ 9.634,46 em 13/12/19. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão
descontado pela agência de turismo de R$ 6.423,92, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento
do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 37.467,36, com cartão de crédito. Crédito validado no montante
de (R$ 53.525,74).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual da Sra. Miriam Rocha, com data de
embarque prevista para 04/04/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de
R$ 36.938,62. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pela credora de R$ 40.684,48, via transferência eletrônica, além do
pagamento de comissão a agência de turismo no valor de R$ 5.065,71, resultando na soma de pagamentos de R$
45.750,19. Com o pedido de cancelamento pela credora a Recuperanda aplicou penalidade no valor total de R$
3.745,86, resultando no saldo a reembolsar de R$ 42.004,33. Adicionalmente foi realizado cálculo de atualização
do crédito da data do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo crédito correspondeu
a R$ 42.532,94. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual da Sra. Mirna Augusto de Oliveira, com
data de embarque prevista para 14/05/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito de R$ 12.826,30. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pela credora de R$ 12.829,00, via transferência
eletrônica. Não constou registro de pagamento de comissão no sistema da Recuperanda. Adicionalmente foi
realizado cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ
(04/06/2020), cujo crédito correspondeu a R$ 12.886,51. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º §
2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, MIRNA SUELY DOS SANTOS BRACARENSE e VERA LUCIA
SANTOS BUCHEMI, com data de embarque para 05/09/20. Foram feitos dois pagamentos de entrada, direto na
agência, que repassou em depositos para recuperanda R$ 2.383,50 em 26/11/19 e R$ 5.992,36 em 06/12/19. O
sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 5.592,14, do qual
habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 16.310,34
em 10/12/19 e R$ 10.800,00 em 11/12/19 ,ambos cartão de crédito, e um deposito R$ 5.510,36 em 11/12/19.
Crédito validado no montante de (R$ 46.588,70).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido
igualmente entre eles. O credor apresentou divergência pelos valores pagos com comprovantes , foi acatado
totalmente.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas,MITSUKO OKAZAKI, SUELI YAYOI NAGAO e TOSHIMI
OKAZAKI, com data de embarque para 07/10/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que
repassou em único deposito para recuperanda no valor de R$ 16.275,42 em 20/12/19 . O sistema da Recuperanda
registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 7.542,05, do qual habilitamos.
Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 52.795,98, dividido em
três cartões de crédito. Crédito validado no montante de (R$ 76.613,45) .Constam 3 passageiros, motivo pelo qual
o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Maria de Fatima Campos
Perez e Moacir Perez, com data de embarque prevista para 09/05/2020. As credoras constaram listadas na Relação
de Credores do Art. 52, com crédito de R$ 33.140,70. Esta Administradora Judicial analisou informações
constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$
53.197,58, via transferência eletrônica e cartão de crédito, porém houve estorno parcial do pagamento com cartão
de crédito no valor de R$ 20.056,88. Foi realizado ainda pagamento de comissão a agência no valor de R$
6.878,46, resultando no saldo total a reembolsar de R$ 40.019,16. Adicionalmente, realizamos cálculo de
atualização da data do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo valor atualizado do
crédito correspondeu a R$ 40.265,08. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1143 Moacyr Deleuse Junior

1144 Moacyr Rogério Sens

CPF

024.470.888-68

019.552.339-34

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

24.116,29

19.094,40

1145 Moacyr Soares Moreira

168.559.811-00

Classe III

R$

27.993,60

1146 Monica Barbosa de Melo

357.258.771-91

Classe III

R$

66.407,34

1147 Monique Milene Bologniese

314.822.738-70

Classe III

R$

244,00

1148 Mozart Averbuck

267.039.478-72

Classe III

R$

23.856,59

1149 Murilo Martha Aiello

012.524.538-68

Classe III

R$

24.263,86

1150 Myrian Regina Lyrio Borgo

166.949.706-25

Classe III

R$

64.527,78

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

-

73.475,25

-

-

58.195,94

-

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

3.186,71

Alteração

N/A

Alteração

Sim

Alteração

N/A

Exclusão

2.423,50

-

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

27.303,00

21.517,90

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

1.629,96

26.363,65

Classe III

7.067,91

73.475,25

Classe III

244,00

-

Classe III

N/A

Alteração

299,10

24.155,69

Classe III

Não

Alteração

3.120,78

27.384,64

Classe III

N/A

Alteração

6.400,04

70.927,82

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana Eliza Rosso Deleuse e Moacyr Deleuse Junior, com data de
embarque para 24/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 12.502,39) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento
residual (R$ 35.730,20) via cartão de crédito, parcelado em 6 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com
o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do
montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (12/05/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CINTIA CHIODINI e MOACYR ROGÉRIO SENS, com data de
embarque para 08/09/2020, posterior a data do pedido de RJ. Em 22/01/2020, foi feito pagamento a vista do valor
da entrada, diretamente para a agência de turismo, que realizou o repasse para a Recuperanda do valor líquido de
comissão de R$ 9.914,36. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 4.847,04. Na mesma
data, foi feito pagamento do residual de R$ 28.274,40 com cartão de crédito em 5 parcelas.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Maria das Graças Ribeiro
Teixeira e Moacyr Soares Moreira, com data de embarque prevista para 14/05/2020. As credoras constaram
listadas na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de R$ 55.987,20. Esta Administradora Judicial analisou
informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores
de R$ 52.492,00, via transferência eletrônica e cartão de crédito. Não houve pagamento de comissão visto que a
venda se deu pela Loja interna da Recuperanda. Habilitamos apenas o crédito referente ao terrestre, visto que o
aéreo foi pago direto a cia aérea e será reembolsado conforme MP 295. Ajustamos o crédito na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Jose Paulo Cabral de Vasconcellos e Monica
Barbosa de Melo, com data de embarque para 31/07/2021, após o pedido de recuperação judicial (04/06/2020).
Os credores constaram habilitados na Relação de Credores do Art. 52 pelo valor total de R$ 132.814,69. Foi
apresentada divergência de crédito com a indicação de valores pagos pela compra do pacote com valor pleiteado
de R$ 146.950,50.
Esta Administradora Judicial empenhou análise ao pedido da divergência de crédito, bem como em informação
sistêmica e em documentos fornecidos pela Recuperanda, e validou o valor total líquido recebido pela Queensberry
de R$ 132.034,00, além de comissão paga à agência de turismo e taxas no valor total de R$ 14.916,50, totalizando
crédito de R$ 146.950,50.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito e habilitamos o valor total de R$ 146.950,50, segregado
igualmente entre os passageiros Jose Paulo Cabral de Vasconcellos e Monica Barbosa de Melo, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote aéreo (BCC) pala Sra. Monique Milene Bologniese, com data de
embarque prevista para 31/03/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de
R$ 244,00. Todavia, o valor habilitado corresponde a composição de taxas e comissão acercad o bilhete aéreo que
será reembolsado conforme MP 295. Excluímos o crédito da RC do Art. 7º § 2º
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Salete Averbuck e Mozart
Averbuck, com data de embarque prevista para 07/04/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 47.713,18, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago pelos credores de R$ 48.311,38, via transferência bancária e cartão de crédito. Ainda, houve
comissão referente a NFE 31197 no valor de R$ 3.024,89. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores
do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, MURILO MARTHA AIELLO e ZULEIKA DA GRAÇA LIMA
AIELLO, com data de embarque para 07/09/2020. Foi feito um deposito 12/03/20 valor de (R$ 10.237,72)e saldo
residual pago em cartão de credito de Murilo(R$ 38.290,00) pago em 7 vezes .O sistema da Recuperanda registrou
valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.241,55, do qual habilitamos. Foi validado o
pagamento do cliente credito total de (R$ 54.680,48). Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi
dividido igualmente entre eles. O credor apresentou divergência de crédito, com os comprovantes financeiros
fornecidos, no entanto, com acréscimos monetários de R$ 3.426,66, no entento , validamos apenas os valores
pagos, um vez que, a data de embarque se encontra após pedido RJ.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual da Sra. Myrian Regina Lyrio Borgo, com
data de embarque prevista para 20/03/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito de R$ 64.527,78. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pela credora de R$ 69.383,73, via transferência
eletrônica e cartão de crédito, sendo que desse montante houve pagamento de comissão a agência de turismo no
valor de R$ 7.855,95, do qual consideramos na habilitação do crédito. Adicionalmente foi realizado cálculo de
atualização do crédito da data do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo crédito
correspondeu a R$ 70.927,82. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1151 Nadja Ribeiro Laender

1152 Nagib Simão Antunes

1153 Nair Diniz

1154 Nara Rejane Klain Ribeiro

1155 Natalia Hladun

1156 Nathalia Frare

CPF

488.851.006-78

476889987

2965967605

382.877.220-04

587969830

370.543.398-94

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

R$

3.007,70

19.454,50

34.774,74

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

-

N/A

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

1.669,31

Alteração

Alteração

Classe III

R$

36.777,95

-

N/A

Alteração

Classe III

R$

18.820,89

-

N/A

Alteração

Classe III

R$

200,00

-

N/A

2.774,04

-

0,24

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

4.677,01

22.228,54

34.774,50

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

6.243,24

43.021,19

Classe III

37,97

18.782,92

Classe III

Alteração

1.940,29

2.140,29

Classe III

-

1157 Nayá Calasans Barbosa

237582520

Classe III

R$

21.605,61

-

N/A

Alteração

3.201,66

24.807,27

Classe III

1158 Nazira Benzi dos Santos

1105717704

Classe III

R$

36.088,33

-

N/A

Alteração

5.355,20

41.443,53

Classe III

Classe III

R$

15.191,32

-

N/A

Alteração

60,72

15.252,04

Classe III

1159 Nazira Sonia Camargo

105.190.588-52

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas Amelio Ferreira Maia, Maria Emilia Oliveira Maia, Itamar
Cessarini, Maria Eliane Oliveira Cesarini, Nadja Ribeiro Laender e Renato Cruz Laender a com data de embarque
para 05/04/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 18.786,27) para a Recuperanda, restante saldo residual de (R$
52.406,12) parcelado em 4 vezes no cartão de credito, houve ainda estorno total do Cartão de Credito. O crédito
foi dividido entre os 06 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, NAGIB SIMÃO ANTUNES e MARIA MADALENA FEITOSA
ANTUNES, com data de embarque para 11/05/2020, que não ocorreu. Em 21/10/2019, foi feito pagamento do
valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 38.909,00 para a Recuperanda. O sistema da
Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 5.305,77. Adicionalmente,
aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (11/05/2020) até a data do
pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao
valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, NAIR DINIZ e JOSE GALENO FILHO, com data de embarque
para 21/08/2020, data posterior a Recuperação Judicial. Em 30/08/2019, foi feito três pagamento via depósito
bancário nos valores de R$ 30.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 9.549,00 para a Recuperanda. Adicionalmente, não
aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (21/08/2020), pois a data é
posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência
em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Sras. Cristina do
Amarante Andreya e Nara Rejane Klain Ribeiro, com data de embarque prevista para 03/04/2020, que não
ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de
R$ 73.555,90, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada para a
agência de turismo, que efetuou repasse do valor líquido de comissão de R$ 9.840,99, em 25/10/2019, para a
Recuperanda. O valor da comissão registrado no sistema da Recuperanda é de R$ 11.150,58, do qual habilitamos.
O saldo residual do pacote adquirido pelos clientes foi pago mediante a apresentação de 7 cheques pré datados,
todos já compensados. Adicionalmente, procedemos com a atualização do crédito da data do embarque previsto até
a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020).
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 1 passageiro, Natalia Hladun, com data de
embarque prevista para 09/05/2020. O credor constou na lista de Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 18.820,89. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 18.782,92, via transferência bancária e cheque.
Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, NATHALIA FRARE e JOSE RICARDO MAGLIOCCO CERONI,
com data de embarque para 07/06/2021, data posterior a Recuperação Judicial. Em 27/01/2020, foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 2.872,58 para a Recuperanda. O
sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 1.408,00.
Adicionalmente, não aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque
(07/06/2021), pois a data é posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta
AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo
de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CELSO LEITE BARBOSA e NAYÁ CALASANS BARBOSA,
com data de embarque para 07/04/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito
bancário em conta corrente da Recuperanda no valor de R$ 15.292,65, em 23/01/2020. A Recuperanda efetuou
pagamento de comissão à agência de turismo no valor de R$ 5.774,24, conforme NFE (289). Houve, ainda,
pagamento residual do valor de R$ 33.697,56, com cartão de crédito em 4 parcelas, também no dia 23/01/2020.
Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque (07/04/2020)
até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 1 passageiro, Nazira Benzi dos Santos, com data
de embarque prevista para 08/05/2020. O credor constou na lista de Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 36.088,33. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 42319,68, via transferência bancária e cartão. A
diferença está no valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 4748,24. Realizamos o ajuste do crédito na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Nazira Sonia Camargo e Jose
antonio Camargo, com data de embarque prevista para 15/05/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 30.382,64, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago pelos credores de R$ 30.504,07, via transferência bancária. Não houve pagamento de comissão
visto que a venda se deu por setor interno da Recuperanda (Loja). Realizamos o ajuste do crédito na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

1160 Nei Fortes Vasconcelos

218.943.027-53

Classe III

R$

33.103,09

-

N/A

Alteração

1161 Neide de Carvalho Avila

143.258.378-68

Classe III

R$

27.961,69

-

N/A

Alteração

Valor Movimento

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

20.863,23

12.239,86

Classe III

162,53

28.124,22

Classe III

1162 Neide Massako Niimi

397.600.909-10

Classe III

R$

5.071,12

-

N/A

Alteração

3.381,23

1163 Neith Maria Costa

185.212.078-91

Classe III

R$

32.202,82

-

N/A

Exclusão

1164 Neith Maria Costa

185.212.078-91

Classe III

R$

88.197,65

-

N/A

Alteração

24.813,85

113.011,50

Classe III

1165 Neiva Teresinha Perdomini Della Costa

217.857.670-20

Classe III

R$

19.539,06

-

N/A

Alteração

2.780,27

22.319,33

Classe III

1166 Nelson Jose Althoff

018.233.619-00

Classe III

R$

30.718,58

-

N/A

Alteração

4.162,38

34.880,96

Classe III

-

32.202,82

8.452,35

-

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Nei Fortes Vasconcelos e Lourdes
Maria Garcia Vasconcelos, com data de embarque prevista para 11/06/2020. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 66.206,19, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 24.479,73, via transferência bancária e cartão de crédito.Está incluso o
valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 8.631,40. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas Adriano Carvalho Ana Paula Martini de Carvalho e Neide de
Carvalho Avila com data de embarque para 06/09/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada,
via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 31.154,12 ) para a Recuperanda,
restanto saldo residual de (R$ 52.730,00) parcelado em 4 vezes no cartão de credito. O crédito foi dividido entre
os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergênca.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Dirceu Giroto e
Neide Massako Niimi, com data de embarque prevista para 03/07/2020, após o pedido de RJ. Cabe destacar que
os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 10.142,24, segregado
igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamentos do valor da entrada para a agência de turismo, que
realizou repasse do valor líquido de comissão de R$ 10.142,24, para a Recuperanda, em 16/01/2020. O sistema da
Recuperanda registrou pagamento de comissão no valor total de R$ 6.762,46, do qual habilitamos. O saldo
residual de R$ 39.442,06 foi pago pelo credor com cartão de crédito, em 16/01/2020, todavia constou o estorno do
valor total pago com o cartão de crédito em 07/05/2020. Procedemos com o ajuste do crédito na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacotes de viagens (files 2355176.1 e 2420375.1) por 2 passageiras,
Sras. Neith Maria Costa e Rita de Cassia Costa Pompeia Fraga. As credoras constaram listadas na Relação de
Credores do Art. 52 com valores de R$ 120.400,47 (Neith Maria Costa) e R$ 88.197,65 (Rita de Cassia Costa
Pompeia Fraga).
O file 2355176.1 foi adquirido somente pela credora Neith Maria Costa, do qual comprovamos valor total
recebido pela Recuperanda de R$ 32.202,82. Não houve pagamento de comissão à agência de turismo visto que a
venda se deu por setor interno da Recuperanda (Loja). Atualizamos o crédito até a data do pedido de RJ
(04/06/2020), para o valor de R$ 32.972,98.
O file 2420375.1 foi adquirido somente pelas 2 credoras, Sras. Neith Maria Costa e Rita de Cassia Costa Pompeia
Fraga, do qual comprovamos valor total recebido pela Recuperanda de R$ 161.617,35. Para este file também não
houve pagamento de comissão. Atualizamos o crédito que correspondeu ao valor total de R$ 162.449,27, do qual
segregamos entre as passageiras.
Diante do exposto, habilitamos os créditos atualizados de R$ 114.197,62, para a Sra. Neith Maria Costa, e R$
81.224,64, para a Sra. Rita de Cassia Costa Pompeia Fraga, na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacotes de viagens (files 2355176.1 e 2420375.1) por 2 passageiras,
Sras. Neith Maria Costa e Rita de Cassia Costa Pompeia Fraga. As credoras constaram listadas na Relação de
Credores do Art. 52 com valores de R$ 120.400,47 (Neith Maria Costa) e R$ 88.197,65 (Rita de Cassia Costa
Pompeia Fraga).
O file 2355176.1 foi adquirido somente pela credora Neith Maria Costa, do qual comprovamos valor total
recebido pela Recuperanda de R$ 32.202,82. Não houve pagamento de comissão à agência de turismo visto que a
venda se deu por setor interno da Recuperanda (Loja). Atualizamos o crédito até a data do pedido de RJ
(04/06/2020), para o valor de R$ 32.972,98.
O file 2420375.1 foi adquirido somente pelas 2 credoras, Sras. Neith Maria Costa e Rita de Cassia Costa Pompeia
Fraga, do qual comprovamos valor total recebido pela Recuperanda de R$ 161.617,35. Para este file também não
houve pagamento de comissão. Atualizamos o crédito que correspondeu ao valor total de R$ 162.449,27, do qual
segregamos entre as passageiras.
Diante do exposto, habilitamos os créditos atualizados de R$ 114.197,62, para a Sra. Neith Maria Costa, e R$
81.224,64, para a Sra. Rita de Cassia Costa Pompeia Fraga, na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Neiva Teresinha Perdomini Della Costa e Joao
Brun, com data de embarque para 12/05/2020, que não ocorreu. Em 04/02/2020, foi feito pagamento total a vista
do valor líquido de comissão R$ 39.080,12 para a Recuperanda. O sistema da Recuperanda registrou valor de
comissão descontado pela agência de turismo de R$ 5.329,93 do qual habilitamos, resultando no saldo total a
reembolsar de R$ 39.080,12. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento
do embarque (12/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Procedemos com o ajuste
do saldo na RC.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, NELSON JOSE ALTHOFF e SUZANA GOULART KARAM
ALTHOFF, com data de embarque para 05/09/2020. Foi feito um deposito 03/03/20 valor de (R$ 12.602,36)e
saldo residual pago em cartão de credito de Nelson (R$ 48.834,79) pago em 7 vezes . O sistema da Recuperanda
registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 8.324,76, do qual habilitamos. Foi validado
o pagamento do cliente credito total de (R$ 69.761,91). Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi
dividido igualmente entre eles.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

1167 Nelson Rodrigues Bastos

4634489791

Classe III

R$

25.167,26

-

N/A

Alteração

-

20.737,49

1168 Nelson Toshiyuki Fukushima

9695893872

Classe III

R$

28.584,00

-

N/A

Exclusão

-

28.584,00

1169 Nelson Toshiyuki Fukushima

1170 Nelson Verzbickas

1171 Neri Sirlei Stefani de Campos

1172 Nestor Tavares Costa Filho

1173 Neusa Assumpta Forti

9695893872

3557081834

555.429.808-72

276.339.777-87

3037916834

Classe III

R$

43.346,02

-

N/A

Alteração

38.048,19

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

4.429,78

-

81.394,21

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

R$

9.814,95

-

N/A

Alteração

2.986,27

12.801,22

Classe III

Classe III

R$

1.636,00

-

N/A

Alteração

1,72

1.637,72

Classe III

Classe III

Classe III

R$

R$

31.169,42

12.645,27

-

-

N/A

N/A

Alteração

Alteração

4.602,59

16,46

35.772,02

12.661,73

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Nelson Rodrigues Bastos e
Rosangela de Carvalho c Bastos, com data de embarque prevista para 20/03/2020. Os credores constaram listados
na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 50.334,52, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 8.666,68, via transferência bancária e cartão de crédito. Também, está
inclusiva a comissão paga para a agência no valor de R$ 8.664,96. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de compra de 2 pacotes de viagem individuais (Files 2334148.15 2384036.3) por Nelson Toshiyuki
Fukushima, com datas de embarques de 15/05/2020 e 21/08/2020, respectivamente. O credor constou listado na
RC do Art. 52 com crédito de R$ 71.930,02.
Esta Administração Judicial analisou informações do sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou
valor total rescebido pela Recuperanda de R$ 71.928,00, além de comissão paga a agência de turismo no valor
total de R$ 9.347,59, resultando no saldo a reembolsar de R$ 81.275,59.
Foi realizada a atualização do file 2334148.15, cujo embarque previsto era antes da data do pedido de RJ, com
saldo de atualização de R$ 118,62, totalizando crédito a habiltar de R$ 81.394,21. Procedemos com o ajuste.
Trata-se de compra de 2 pacotes de viagem individuais (Files 2334148.15 2384036.3) por Nelson Toshiyuki
Fukushima, com datas de embarques de 15/05/2020 e 21/08/2020, respectivamente. O credor constou listado na
RC do Art. 52 com crédito de R$ 71.930,02.
Esta Administração Judicial analisou informações do sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou
valor total rescebido pela Recuperanda de R$ 71.928,00, além de comissão paga a agência de turismo no valor
total de R$ 9.347,59, resultando no saldo a reembolsar de R$ 81.275,59.
Foi realizada a atualização do file 2334148.15, cujo embarque previsto era antes da data do pedido de RJ, com
saldo de atualização de R$ 118,62, totalizando crédito a habiltar de R$ 81.394,21. Procedemos com o ajuste.
Trata-se de crédito decorrente da compra de pacote de viagem para 6 passageiros, Srs. Nelson Verzbickas, Suzete
Sammarco VerzbickasNivia Fernanda Campos de Oliveira, Jose Augusto Catelani, Toshihiro Yamamoto e
Terezinha Sasaki, com embarque previsto para 26/08/2020, após pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 58.889,70, segregado
igualmente entre os passageiros.
Esta administradora judicial validou 3 pagamentos dos clientes via transferência eletrônica que somaram R$
23.042,22, bem como 3 pagamentos com cartões de crédito que totalizaram R$ 53.765,10, resultando no valor a
receber de R$ 76.807,32. Não houve pagamento de comissão visto que a venda se deu pela Loja. Procedemos com
o ajuste segregando o valor apurado entre os 6 credores.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CARLOS ALBERTO DE CAMPOS e NERI SIRLEI STEFANI DE
CAMPOS, com data de embarque para 25/05/2020, cujo embarque não ocorreu. Em 09/01/2020, foi feito
pagamento de R$ 3.272,74, via transferência bancária, diretamente para a Recupeanda pelo valor integral. O
sistema da recuperanda registrou pagamento de R$ 109.816,00, diretamente para a Cia Marítima, sem transitar
pelo caixa da Recuperanda. Não houve divergência significativa entre o crédito validado por esta Administradora
Judicial e o valor listado pela Recuperanda. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização sobre os valores
pagos, da data de vencimento do embarque (25/05/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, NELSON RODRIGUES BASTOS e ROSANGELA DE
CARVALHO C BASTOS, com data de embarque para 09/04/2020, que não ocorreu. Em 11/12/2019, foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 18.338,85 para a Recuperanda. O
sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 8.232,51. Ainda,
houve pagamento via cartão no valor de R$ 48.000,00 no dia 11/12/2019. Adicionalmente, aplicamos cálculo de
atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (09/04/2020) até a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de compra de 2 pacote de viagem individual segregado entre os terrestre (File 2447484.1) e aéreo (File
2447496.1) por Neusa Assumpta Forti, com data de embarque para 23/05/2020. A credora constou listada na RC
do Art. 52 com crédito total de R$ 13.714,91.
Esta Administração Judicial analisou informações do sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou
valor total rescebido pela Recuperanda acerca da parte terrestre de R$ 42.142,95, via transferência eletrônica e
cartão de crédito, porém houve estorno integral do valor pago com cartão de crédito de R$ 29.500,06, resultando
no valor de R$ 12.642,89. Não constou registro de pagamento de comissão a agência de turismo. A parte da
compra do aéreo (BCC) foi paga diretamente a cia aérea e o reembolso ocorrerá conforme MP 295.
Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização da data do vencimento do embarque até o pedido de RJ
(04/06/2020), cujo crédito atualizado correspondeu a R$ 12.661,73. Procedemos com o ajuste.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1174 Neusa Assumpta Forti

1175 Neusa Dominguez Gozzi

CPF

3037916834

290.001.748-30

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

1.069,64

32.427,23

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Exclusão

Valor Movimento

-

Alteração

1.069,64

7.390,29

-

39.817,52

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

1176 Neusa Lisboa Jardini

106.051.358-78

Classe III

R$

27.093,60

-

N/A

Alteração

1177 Neuza Boer Alves Maria

142.854.878-53

Classe III

R$

4.474,26

-

N/A

Alteração

1178 Neuza Neif Nabhan

303.412.728-68

Classe III

R$

44.521,53

-

N/A

Exclusão

1179 Ney Barbosa Peres de Lima

402.772.161-68

Classe III

R$

2.835,84

-

N/A

Alteração

979,42

3.815,26

Classe III

1180 Neyde Loureiro Pernes da Silva

483.348.987-20

Classe III

R$

1.567,80

-

N/A

Alteração

9,63

1.577,43

Classe III

Classe III

R$

31.614,38

-

N/A

Alteração

5.141,58

36.755,96

Classe III

1181 Nidia Moema Bertoia Maffazioli

6790534091

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

24,52

27.069,08

Classe III

2.618,18

7.092,44

Classe III

44.521,53

-

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de compra de 2 pacote de viagem individual segregado entre os terrestre (File 2447484.1) e aéreo (File
2447496.1) por Neusa Assumpta Forti, com data de embarque para 23/05/2020. A credora constou listada na RC
do Art. 52 com crédito total de R$ 13.714,91.
Esta Administração Judicial analisou informações do sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou
valor total rescebido pela Recuperanda acerca da parte terrestre de R$ 42.142,95, via transferência eletrônica e
cartão de crédito, porém houve estorno integral do valor pago com cartão de crédito de R$ 29.500,06, resultando
no valor de R$ 12.642,89. Não constou registro de pagamento de comissão a agência de turismo. A parte da
compra do aéreo (BCC) foi paga diretamente a cia aérea e o reembolso ocorrerá conforme MP 295.
Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização da data do vencimento do embarque até o pedido de RJ
(04/06/2020), cujo crédito atualizado correspondeu a R$ 12.661,73. Procedemos com o ajuste.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, NEUSA DOMINGUEZ GOZZI e ROBERTO GOZZI, com data de
embarque para 14/05/2020, que não ocorreu. Em 24/01/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via
depósito bancário no valor líquido de R$ 64.854,47 para a Recuperanda. O sistema da Recuperanda registrou
valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 14.425,20. Adicionalmente, aplicamos cálculo de
atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (14/05/2020) até a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Fernando Jardini Junior e
Neusa Lisboa Jardini, com data de embarque prevista para 07/09/2020, após o pedido de RJ. Cabe destacar que os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 54.187,20, segregado
igualmente entre os passageiros. Não houve pagamento via depósito ou transferência, bem como, a venda se deu
por setor interno da Recuperanda (loja). Foram realizados 2 pagamentos com cartão de crédito nos valores iguais
de R$ 26.301,78, ambos em 2701/2020. Ademais, houve pagamento com cartão efetuado diretamente para a cia
aérea, que consideramos na composição do crédito. A Recuperanda recebeu comissão pela venda do aéreo no
valor total de R$ 1.534,60, em 27/01/2020. Procedemos com o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º
§ 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Neuza Boer Alves Maria e Roberto
Alves Maria , com data de embarque prevista para 13/05/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 8.948,52, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago pelos credores de R$ 14.184,87, via transferência bancária e cartão de crédito. A diferença está
no valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 5.168,38. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido pela Sra Neuza Neif Nabhan, com embarque previsto para 24/03/2020,
que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou R$ 44.523,55. A credora constou listada na
Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 44.521,53, na classe III - quirografários, correspondente ao valor
financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 11.127,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 11.127,00
(em moeda estrangeira), em favor de Neuza Neif Nabhan, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 11 pessoas são elas Adriana Belford, Daniela Trajano, Felipe Barbosa, Reis
Isabela, Czarneski, Maria Izabel, Mey Barbosa, Pedro Henrique, Rodrigo de Castro, Rosenir Taranteli, Samuel
Pereira e Thaciana Eurides, com data de embarque para 24/03/2020, não embarcados. Foi feito pagamento via
depósito bancário da entrada (R$ 32.855,55) e saldo residual (R$ 40.000) parcelado em 4 vezes, identificamos
que o pagamento via cartão de credito foi estornado. Identificamos multa por cancelamento no valor de (R$
1.657,31). A relação de credores da Recuperanda não apresentou diverências.
Trata-se de um depósito caução de uma viagem para NEYDE LOUREIRO PERNES DA SILVA, com data de
embarque para 09/05/2020, não embarcado. Foi feito um depósito dia 20/12/2019 (R$ 1.567,80) para a
Recuperanda liquido de comissão. Foi validado o credito no montante de ( R$ 1.577,43) com correção monetária (
R$ 9,63).
Trata-se de pacote contratado para 1 pessoa, NIDIA MOEMA BERTOIA MAFFAZIOLI, com data de embarque
para 06/05/2020, que não ocorreu. Em 05/12/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$ 12.117,06 para a Recuperanda. O valor de
comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 4.256,06. Ainda, houve pagamento via Cheque em três
parcelas iguais de R$ 6.500,00 dos dias 04/01/2020, 04/02/2020 e 04/03/2020, sendo todos os cheques
compensados. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque
(06/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou
divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

1182 Nilce Maria Ferrari de Almeida

474269850

Classe III

R$

71.162,84

-

N/A

Alteração

1183 Nilce Maria Ferrari de Almeida

474269850

Classe III

R$

18.218,23

-

N/A

Exclusão

7635494368

Classe III

R$

8.960,55

-

N/A

Alteração

1184 Nilma do Socorro Maciel Moraes

1185 Nilso Romeu Sguarezi

1186 Nilson Garcia Alves

1187 Nilton Modesto dos Santos Filho

1188 Nilton Pereira dos Santos

Valor Movimento

18.446,99

-

18.218,23

1.223,88

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

89.609,83

-

10.184,43

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

584770987

Classe III

R$

31.337,01

-

N/A

Alteração

3.893,35

35.230,36

Classe III

9607056949

Classe III

R$

6.700,00

-

N/A

Alteração

934,64

7.634,64

Classe III

243.944.167-87

6513700949

Classe III

Classe III

R$

R$

19.361,94

29.652,63

22.004,27

-

Sim

N/A

Alteração

Alteração

2.799,49

3.660,61

22.161,43

33.313,24

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito decorrente da aquisição de 2 pacotes de viagens (Files 2386318.6 e 2410400.1) adquiridos
para 2 passageiros, Srs. Claudio Junqueira Ferraz de Almeida e Nilce Maria Ferrari de Almeida, com datas de
embarque previstas para 25/08/2020 e 25/10/2020, após o pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Os
credores foram listados na Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 178.762,13, segregado
igualmente entre os passageiros. O valor total pago pelos credores nos 2 pacotes, conforme validação por esta
Administradora Judicial, correspondeu a R$ 179.219,65, com pagamentos realizados via transferências eletrônica
e cartões de crédito. Procedemos com o ajuste.
Trata-se de crédito decorrente da aquisição de 2 pacotes de viagens (Files 2386318.6 e 2410400.1) adquiridos
para 2 passageiros, Srs. Claudio Junqueira Ferraz de Almeida e Nilce Maria Ferrari de Almeida, com datas de
embarque previstas para 25/08/2020 e 25/10/2020, após o pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Os
credores foram listados na Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 178.762,13, segregado
igualmente entre os passageiros. O valor total pago pelos credores nos 2 pacotes, conforme validação por esta
Administradora Judicial, correspondeu a R$ 179.219,65, com pagamentos realizados via transferências eletrônica
e cartões de crédito. Procedemos com o ajuste.
Trata-se de pacote contratado para 1 pessoa, NILMA DO SOCORRO MACIEL MORAES, com data de embarque
para 18/05/2021, data posterior a Recuperação Judicial. Em 21/08/2019, foi feito pagamento do valor da entrada,
via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$ 1833,03 para a
Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 1.222,95. Ainda, houve
pagamento via cartão no dia 21/08/2019 no valor de R$ 7.128,45. Adicionalmente, não aplicamos cálculo de
atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (18/05/2021) até a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, NILSO ROMEU SGUAREZI e MAYRA CARDOSO SGUAREZI,
com data de embarque para 08/08/2020, data posterior a Recuperação Judicial. Em 19/12/2019, foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido da
comissão de R$ 17.272,86 para a Recuperanda. valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$
7.785,02. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 45.402,84 que foi pago via cartão
no dia 19/12/2019. Adicionalmente,não aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do
embarque (08/08/2020), pois a data é posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito
validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda,
relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, NILSON GARCIA ALVES e SUZETE DIAS, com data de
embarque para 20/09/2020, data posterior a Recuperação Judicial. Em 22/11/2019, foi feito pagamento do valor
da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$ 2.702,55
para a Recuperanda. Valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 1.870,54. Ainda, também foi
pago via depósito no dia 26/11/2019, o valor de R$ 97,24. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor
residual de R$ 10.598,95 que foi pago via cartão no dia 07/11/2019. Adicionalmente,não aplicamos cálculo de
atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (08/08/2020), pois a data é posterior ao pedido de
recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor
listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote de viagem contratado para 2 passageiros, Srs. Nilton Modesto dos Santos Filho e Teresinha
Bretas dos Santos, com data de embarque para 06/05/2020, que não ocorreu. Os credores constaram habilitados na
Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 38.723,88, segregado entre os passageiros. Foi
apresentada divergência de crédito pleiteando o valor de R$ 44.008,53, acompanhada de carta de crédito, com a
indicação de "prévia da carta de crédito - sem valor legal".
Esta Administradora Judicial empenhou análise a divergência de crédito e em informações constantes em sistema e
documentos fornecidos pela Recuperanda e validou valor total recebido pela Queensberry de R$ 38.725,81, além
de registro de comissão paga à agência de turismo de R$ 5.282,72, totalizando crédito de R$ 44.008,53.
Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do crédito da data do embarque vencido até a data do pedido de
recuperação judicial (04/06/2020), cujo valor atualizado correspondeu a R$ 44.322,86.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito com base no financeiro recebido pela Recuperanda e
alteramos o crédito para constar R$ 44.322,86, em favor de Nilton Modesto dos Santos Filho e Teresinha Bretas
dos Santos, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Sras. Dacylia Vieira
dos Santos e Nilton Pereira dos Santos, com data de embarque prevista para 08/08/2020, após a data do pedido de
recuperação judicial. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 59.305,26, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor do
pacote a vista para a agência de turismo, que efetuou repasse do valor líquido de comissão de R$ 59.302,35, em
19/12/2019, para a Recuperanda. O valor da comissão registrado no sistema da Recuperanda é de R$ 7.324,12, do
qual habilitamos. Procedemos com o ajuste.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2155

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

1189 Niuzete Aquino

518.275.066-87

Classe III

R$

10.798,25

-

N/A

Alteração

1,25

10.799,50

Classe III

1190 Nivaldo Kiister

527.538.837-34

Classe III

R$

20.442,98

-

N/A

Alteração

2.787,73

23.230,71

Classe III

1191 Nivia Fernanda Campos de Oliveira

666.061.016-20

Classe III

R$

9.814,95

-

N/A

Alteração

2.986,27

12.801,22

Classe III

1192 Noemia Alonso Felipe

130.162.858-19

Classe III

R$

3.038,14

-

N/A

Alteração

0,06

3.038,20

Classe III

1193 Norberto Dadalt

151.484.080-49

Classe III

R$

4.558,64

-

N/A

Alteração

2.523,93

7.082,57

Classe III

1194 Norma Zanella Gimenez Peres

1195 Nuno de Campos

877.990.308-87

145.698.689-91

Classe III

Classe III

R$

R$

21.910,24

9.070,74

-

34.823,35

N/A

Parcial

Alteração

Alteração

3.051,18

25.752,61

24.961,42

34.823,35

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Niuzete Aquino e Jose Aquino
Perpetuo, com data de embarque prevista para 03/07/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 21.596,50, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago pelos credores de R$ 21.599,00, via transferência bancária e cartão de crédito. Realizamos o
ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas, Srs. Karla Fernanda da Silva Kiister, Nivaldo KiisterRita Catia Da
Silva Kiister, com data de embarque para 09/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram
listado na Relação de Credores do art. 52 com crédito total de R$ 61.328,94, segregado igualmente entre os 3
passageiros. Foi realizado pagamento da entrada a vista para a agência de turismo, que realizou repasse para a
Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 7.834,53, em 23/12/2019. Contou registrado no sistema da
Recuperanda comissão paga a agência no valor de R$ 8.024,20, do qual habilitamos. O saldo de R$ 53.494,62 foi
pago mediante a entrega de 6 cheques pré datados, sendo que todos foram compensados. Adicionalmente,
realizamos cálculo de atualização do crédito da data do embarque vencido até a data do pedido de RJ
(04/06/2020).
Trata-se de crédito decorrente da compra de pacote de viagem para 6 passageiros, Srs. Nelson Verzbickas, Suzete
Sammarco VerzbickasNivia Fernanda Campos de Oliveira, Jose Augusto Catelani, Toshihiro Yamamoto e
Terezinha Sasaki, com embarque previsto para 26/08/2020, após pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 58.889,70, segregado
igualmente entre os passageiros.
Esta administradora judicial validou 3 pagamentos dos clientes via transferência eletrônica que somaram R$
23.042,22, bem como 3 pagamentos com cartões de crédito que totalizaram R$ 53.765,10, resultando no valor a
receber de R$ 76.807,32. Não houve pagamento de comissão visto que a venda se deu pela Loja. Procedemos com
o ajuste segregando o valor apurado entre os 6 credores.
Trata-se de pacote contratado para 1 pessoa, NOEMIA ALONSO FELIPE, com data de embarque para
01/08/2020, data posterior a Recuperação Judicial. Em 25/03/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via
depósito bancário no valor de R$ 3.038,20 para a Recuperanda. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização
do crédito, da data do vencimento do embarque (10/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial
(04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, Margarete Danalt e Noberto Dadalt, com data de embarque para
15/05/2020. Foi feito um deposito 21/01/20 valor de (R$ 9.117,29). Valor residual pago em cartão credito de
Margaret em 3 vezes total de (R$ 29.103,00) e estornado em seu valro integral. O sistema da Recuperanda
registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 4.989,31, do qual habilitamos.Foi validade
crédito de R$ 14.106,60. Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Francisco Gimenez Peres e
Norma Zanella Gimenez Peres, com data de embarque prevista para 12/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar
que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 43.820,48,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada para a agência de turismo,
que realizou repasse para a Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 4.816,00, em 16/12/2019. O valor
pago de comissão registrado no sistema da Recuperanda correspondeu a R$ 5.851,00, do qual habilitamos.
Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização do crédito da data do embarque vencido até a data do pedido
de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Rosilda Sestari e Nuno de Campos, com data de
embarque para 25/10/2020, após o pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Os credores constaram listados
na Relação de Credores do Art. 52 com valor total de R$ 59.155,30, segregado entre os passageiros. Foi
apresentada divergência de crédito administrativa na qual requereu crédito total de R$ 69.646,70, com
documentação suporte.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos apresentados pelos credores em divergência
de crédito, bem como em informação sistêmica e em documentos fornecidos pela Recuperanda e validou o
financeiro recebido pela Recuperanda no valor total de R$ 62.798,02, para os Files 2455080.1 e 2455262.1, além
de comissão total retida pela agência de turismo no valor de R$ 6.848,68, totalizando crédito de R$ 69.646,70.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito e alteramos o valor total habilitado para R$ 69.646,70,
segregado igualmente entre os credores Rosilda Sestari e Nuno de Campos, na Classe III - Quirografário, da
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1196 Nuno de Campos

CPF

145.698.689-91

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

20.506,91

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Exclusão

1197 Octavio Galvao Neto

992.045.768-04

Classe III

R$

21.463,06

-

N/A

Alteração

1198 Odete Schved Marchesini

291.782.589-87

Classe III

R$

71.365,35

-

N/A

Alteração

Classe III

R$

8.792,35

-

N/A

Alteração

Classe III

R$

100,00

-

N/A

Exclusão

1199 Og Coltro

1200 Olga Chameh Mellone

1201 Olga Chameh Mellone

1202 Olga Nakajima

292.243.908-97

8770918899

8770918899

726.180.438-04

Valor Movimento

-

-

-

20.506,91

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

2.113,38

23.576,44

Classe III

8.583,50

62.781,86

Classe III

120,82

8.913,17

Classe III

100,00

-

Classe III

Classe III

R$

250,00

-

N/A

Alteração

7.247,54

7.497,54

Classe III

Classe III

R$

42.138,72

-

N/A

Alteração

230,95

42.369,67

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Rosilda Sestari e Nuno de Campos, com data de
embarque para 25/10/2020, após o pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Os credores constaram listados
na Relação de Credores do Art. 52 com valor total de R$ 59.155,30, segregado entre os passageiros. Foi
apresentada divergência de crédito administrativa na qual requereu crédito total de R$ 69.646,70, com
documentação suporte.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos apresentados pelos credores em divergência
de crédito, bem como em informação sistêmica e em documentos fornecidos pela Recuperanda e validou o
financeiro recebido pela Recuperanda no valor total de R$ 62.798,02, para os Files 2455080.1 e 2455262.1, além
de comissão total retida pela agência de turismo no valor de R$ 6.848,68, totalizando crédito de R$ 69.646,70.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito e alteramos o valor total habilitado para R$ 69.646,70,
segregado igualmente entre os credores Rosilda Sestari e Nuno de Campos, na Classe III - Quirografário, da
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas CLAUDIA DE LIMA MENGUE e OCTAVIO GALVAO NETO,
com data de embarque para 05/07/2020, posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Em
12/12/2020, foi realizado pagamento da entrada em conta da agência de turismo, que realizou repasse do valor
líquido de comissão de R$ 9.180,60, em conta corrente da Recuperanda. O valor pago de comissão que consta
registrado no sistema da Recuperanda é de R$ 4.535,27. Na mesma data foi realizado pagamento do valor residual
de R$ 33.437,00, com cartão de crédito em 4 parcelas.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, AYRTON MARCHESINI e ODETE SCHVED MARCHESINI,
com data de embarque para 25/08/2020. Foi feito pagamento do valor a entrada via transferência eletrônica, cujo
valor líquido de comissão foi repassado à Queensberry pela agência (R$ 16.249,91) e saldo residual pago em 7
cheques que totalizam R$ 126.479,85, nos dias 10/01/2020 e 15/01/2020, respectivamente. Dos cheques dados
em pagamento 4 foram compensados, 2 foram devolvidos e 1 pendente de compensação. Os valores pagos foram
validados por esta Administradora Judicial, cujo crédito totalizou R$ 106.592,66. A relação de credores da
Recuperanda apresentou divergência em razão dos cheques devolvidos, que estavam a compensar quando da sua
elaboração, bem como em razão da comissão que foi habilitada por esta AJ.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Og Coltro e Suelly Scarpelli
Coltro, com data de embarque prevista para 09/04/20. Os credores constaram listados na Relação de Credores do
Art. 52, com crédito total de R$ 17.584,71, segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora
Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago
pelos credores de R$ 17.826,34, via transferência bancária e cartão de crédito. Realizamos o ajuste do crédito na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a comrpa de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Antonio Mellone Neto e Olga
Chameh Mellone, com data de embarque prevista para 14/11/2020, após o pedido de RJ. Cabe destacar que os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 700,00, segregado
igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos disponibilizados pela Recuperanda e consulta
sistêmica e validou recebimento no financeiro da Recuperanda no montante de R$ 14.995,07. Não constou
pagamento de comissão a agência visto que a venda foi realizada por setor interno da Recuperanda (loja).
Diante do exposto, habilitamos o crédito de R$ 14.995,07, segregado igualmente entre os passageiros na Classe III
- Quirografários, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a comrpa de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Antonio Mellone Neto e Olga
Chameh Mellone, com data de embarque prevista para 14/11/2020, após o pedido de RJ. Cabe destacar que os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 700,00, segregado
igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos disponibilizados pela Recuperanda e consulta
sistêmica e validou recebimento no financeiro da Recuperanda no montante de R$ 14.995,07. Não constou
pagamento de comissão a agência visto que a venda foi realizada por setor interno da Recuperanda (loja).
Diante do exposto, habilitamos o crédito de R$ 14.995,07, segregado igualmente entre os passageiros na Classe III
- Quirografários, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas, CECILIA NAKAJIMA, KUNIE NAKAJIMA e OLGA
NAKAJIMA, com data de embarque para 11/05/2020, que não ocorreu. Em 23/12/2019, foram feitos 3
pagamentos a vista, via depósito bancário, no valor total de R$ 126.416,16, diretamente na conta da Recuperanda.
Cabe ressaltar que, não houve pagamento de comissão a terceiros, visto que a venda ocorreu por setor interno
(Loja).
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1203 Orlando Adao Carvalho

1204 Orlando Fermozelli Rodrigues Junior

1205 Orlete Lopes Vidaurre

1206 Orminia Lucia da Mota Bogea

CPF

4128818615

2957765870

081.055.291-49

468.111.417-00

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

R$

R$

69.359,40

14.142,60

18.703,20

19.934,84

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

-

22.427,54

N/A

N/A

N/A

Parcial

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

Alteração

9.233,60

-

Alteração

2.698,44

Alteração

1207 Oscar Simonsen Junior

644.175.818-00

Classe III

R$

32.346,40

-

N/A

Alteração

1208 Osni José Lenzi

162.168.819-49

Classe III

R$

34.119,25

-

N/A

Alteração

589,28

2.600,72

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

78.593,00

13.553,33

21.401,64

22.535,56

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

4.377,60

36.724,00

Classe III

0,61

34.118,64

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ORLANDO ADAO CARAVALHO e TEREZINHA DO CARMO
VICTOR CARVALHO, com data de embarque para 25/08/2020, data posterior a Recuperação Judicial. Em
13/08/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o
valor líquido da comissão de R$ 7.091,25 para a Recuperanda. Valor de comissão paga à agência, indicado no
sistema, é de R$ 18.468,37. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 131.626,38 que
também foi pago via depósito no dia 22/08/2019. Adicionalmente, não aplicamos cálculo de atualização do
crédito, da data do vencimento do embarque (25/08/2020), pois a data é posterior ao pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, BEATRIZ APARECIDA VIANNA ABECHE FERMOZELLI e
ORLANDO FERMOZELLI RODRIGUES JUNIOR, com data de embarque prevista para 07/09/2020. Foram
feitos pagamentos dos valores do sinal e compra do pacote FIT em 2 operações via transferência eletrônica de R$
8.383,5 e R$ 18.723,15, respectivamente, dos quais confirmamos no extrato bancário da Recuperanda. A venda do
serviço aéreo foi realizada em fatura apartada, sendo que o valor referente à comissão da Recuperanda (R$
1.145,46) foi pago via cartão de crédito, e o residual R$ 17.496,11, foi pago diretamente à Cia Aérea (BCC),
todavia não habilitamos a comissão do serviço prestado pela Recuperanda. A relação de credores da Recuperanda
apresentou divergência em relação ao nosso valor final de análise.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Franklin Roosevelt Vieira
Vidaurre e Orlete Lopes Vidaurre, com data de embarque prevista para 06/05/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 37.406,40,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada para a agência de turismo,
que realizou repasse para a Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 7.658,16, em 20/01/2020. O valor
pago de comissão registrado no sistema da Recuperanda correspondeu a R$ 5.102,40, do qual habilitamos. O
pagamento do valor residual do pacote de R$ 29.756,00 foi realizado com 2 cartões de crédito, ambos nos valores
de R$ 14.878,00 e no dia 20/01/2020. Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização do crédito da data do
embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste na Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Orminia Lucia da Mota Bogea e Luiz Magno
Bogea Netto, com data de embarque para 13/05/2020, que não ocorreu. Os credores constaram listados na Relação
de Credores do Art. 52 com valor total de R$ 39.869,69. Foi apresentada divergência de crédito requerendo o
valor total de R$ 44.855,08, acompanhada de recibo emitido pela agência de turismo.
Esta Administradora Judicial analisou a divergência de crédito e informações constantes do sistema e documentos
disponibilizados pela Recuperanda e apurou valor total recebido pela Queensberry de R$ 39.868,74, além da
informação de pagamento de comissão realizada a agência de turismo no valor de R$ 4.986,40, totalizando crédito
de R$ 44.855,14.
Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização da data do embarque vencido até a data do pedido de
recuperação judicial (04/06/2020), cujo crédito atualizado correspondeu a R$ 45.071,12.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito para fazer constar o valor total de R$ 45.071,12, segregado
entre os passageiros Orminia Lucia da Mota Bogea e Luiz Magno Bogea Netto, na Classe III - Quirografário, da
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Irene Evelyn
Gansl Simonsen e Oscar Simonsen Junior, com data de embarque prevista para 09/08/2020, após o pedido de RJ.
Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$
64.692,80, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada para a agência
de turismo, que realizou repasse para a Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 13.833,60. O valor de
comissão paga a agência constante do sistema da Recuperanda é de R$ 8.755,20, do qual habilitamos. O saldo
residual da compra do pacote de R$ 50.859,20 foi pago com cartão de crédito em 24/01/2020. Procedemos com o
ajuste do credito na RC do art 7
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, OSNI JOSÉ LENZI e ANGELA MARIA DUWE LENZI, com data
de embarque para 16/07/2020, data posterior ao pedido de Recuperação judicial. Em 12/12/2019, foi feito
pagamento do valor via depósito bancário de R$ 22.834,45 para a Recuperanda. Segundo constou no sistema da
Recuperanda, o valor residual de R$ 45.402,83 que foi pago via cartão no dia 10/12/2019. Adicionalmente, não
aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (16/07/2020), pois a data é
posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência
em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1209 Osvaldo Janot Filho

1210 Osvaldo Placites

1211 Oswaldo Cesar Corain

CPF

450138534

332.455.688-00

4400577872

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

R$

55.482,84

-

N/A

Alteração

9.340,36

64.823,20

Classe III

Classe III

R$

13.423,70

-

N/A

Alteração

74,60

13.498,30

Classe III

Classe III

R$

31.131,98

-

N/A

Alteração

-

8.354,76

22.777,22

Classe III

-

18,83

140,89

Classe III

3.414,85

32.126,35

Classe III

1212 Pamela Perez Nieto

243.091.608-83

Classe III

R$

159,72

-

N/A

Alteração

1213 Patricia Alves Ajeje

027.519.126-56

Classe III

R$

28.711,50

-

N/A

Alteração

1214 Patricia Coelho Berba

5231249700

Classe III

R$

11.500,68

-

N/A

Alteração

1.638,22

13.138,90

Classe III

1215 Patricia Maria Barbosa de Carvalhaes

5073695801

Classe III

R$

21.297,54

-

N/A

Alteração

3.148,35

24.445,89

Classe III

Classe III

R$

44.777,05

-

N/A

Alteração

17,50

44.759,55

Classe III

1216 Patricia Tito Colombo de Almeida

132.670.196-72

-

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, OSVALDO JANOT FILHO e LEDA JANOT, com data de
embarque para 07/06/2021, data posterior a Recuperação Judicial. Em 26/08/2020, foi feito pagamento do valor
da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$ 7.10,82
para a Recuperanda. Valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 11.535,40. Também, houve
pagamento via depósito bancário no valor de R$ 25.215,60 no dia 19/12/2019. Segundo constou no sistema da
Recuperanda, o valor residual de R$ 85.752,00 que foi pago via cartão de crédito nodia 18/12/2019.
Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito de um dos depósitos que tinha data do vencimento do
embarque (12/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ
apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de
atualização.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Giuseppa Masaracchia e
Osvaldo Placites, com data de embarque prevista para 11/05/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 26.847,40, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago pelos credores de R$ 26.849,47, via transferência bancária e cartão de crédito. Não houve
pagamento de comissão visto que a venda se deu por setor interno da Recuperanda (Loja). Realizamos o ajuste do
crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Denise
Aparecida Lopes Oliveira Corain e Oswaldo Cesar Corain, com data de embarque prevista para 14/05/2020, que
nao ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 62.263,95, segregado igualmente entre os passageiros. A venda do pacote foi realizada em 2 partes,
sendo o File 2460520.1 referente ao terrestre, e o File 2460520.2 o aéreo. Quanto ao aéreo, foi pago a
Recuperanda o valor de R$ 1.873,94, a título da comissão pela venda, sendo que o residual de aprox. R$ 29 mil,
foi pago diretamente a cia aérea. Já o terrestre, constou pagamento da entrada a vista diretamente para a
Recuperanda no valor de R$ 18.115,20, em 21/01/2020 e o residual de R$ 42.270,00 foi pago mediante a entrega
de 5 cheques pré datados de R$ 8.454,00, dos quais 3 foram compensados e 2 foram sustados pelos clientes. Não
constou pagamento de comissão à agência de turismo visto que a venda se deu por setor interno da Recuperanda
(Loja). Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do crédito da data do embarque previsto até a data do
pedido de RJ (04/06/2020). O crédito atualizado totalizou R$ 45.554,43, segregado entre os 2 passageiros.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 1 passageiro, Pamela Perez Nieto, com data de
embarque prevista para 18/06/2020. O credor constou na lista de Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 159,72. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 140,89 via cartão. Realizamos o ajuste do
crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas Alice Alves Ajeje, Walter Ajeje, Patrícia Alves Ajeje e Priscila
Alves Ajeje com data de embarque para 16/07/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via
depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 95.942,62) para a Recuperanda,
restando saldo residual de (R$ 19.948,59) depositado na conta bancaria da recuperanda, identificamos ainda NF
para pagamento de comissão no valor de (R$ 1.047,50) pagas para a recuperanda.. O crédito foi dividido entre os
4 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, PATRICIA COELHO BERBA e PEDRO SERGIO BEZERRA
GOMES FERNANDES, com data de embarque para 05/04/2020, que não ocorreu. Em 26/08/2019, foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido da
comissão de R$ 6.172,54 para a Recuperanda. Valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$
2.885,30. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 16.828,81 que foi pago via cartão
de crédito no dia 26/08/2019. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito até a data do
vencimento do embarque (05/04/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito
validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda,
relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Elizabeth Maria Barbosa de Carvalhaes e Patricia Maria Barbosa de
Carvalhos com data de embarque para 04/07/2021, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via
transferência bancária para a Recuperanda no valor de (R$ 14.229,30). Houve ainda pagamento residual via cartão
de credito no valor de (R$ 28.365,00) parcelado em 9 vezes.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, PATRICIA TITO COLOMBO DE ALMEIDA e MARIA
AUXILIADORA RIBEIRO SETTE, com data de embarque para 11/05/2020, que não ocorreu. Em 09/03/2020,
foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, no valor de R$ 8.905,60 para a Recuperanda.
Também, houve pagamento via depósito bancário no valor de R$ 35.610,00 no dia 09/03/2020. Segundo constou
no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 44.515,60 que foi pago via cartão de crédito nodia 09/03/2020.
Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque (11/05/2020) até
a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em
relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

1217 Patricia Zwonok

010.560.120-99

Classe III

R$

7.070,53

-

N/A

Alteração

1218 Paula Correa Dantas

994.072.647-34

Classe III

R$

62.579,40

-

N/A

Exclusão

1219 Paula Mendes Martins Gomes da Silva

1220 Paula Pio da Silva Palermo

1221 Paula Santos Valladares

1222 Paula Silva de Abreu Moraes

053.978.096-08

383.878.558-47

2505133662

525.848.876-49

Classe III

R$

11.460,74

17.353,65

Parcial

Alteração

Valor Movimento

865,24

-

62.579,40

1.961,96

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

7.935,77

-

13.422,70

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

R$

5.528,26

-

N/A

Alteração

754,20

6.282,46

Classe III

Classe III

R$

22.202,89

-

N/A

Alteração

3.065,14

25.268,03

Classe III

Classe III

R$

13.661,76

-

N/A

Alteração

1.863,68

15.525,44

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para uma pessoas, PATRICIA ZWONOK, com data de embarque para 19/03/2021,
data posterior ao pedido de Recuperação judicial. Em 13/02/2020, foi feito pagamento do valor via depósito
bancário de R$ 7.070,53 para a Recuperanda. Valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$
865,24. Adicionalmente, não aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque
(19/03/2021), pois a data é posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta
AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo
de atualização.
Trata-se de pacote de viagem adquirido pela Sra Paula Correa Dantas, com embarque previsto para 20/03/2020,
que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou R$ 70.643,58. A credora constou listada na
Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 62.579,40, na classe III - quirografários.
Foi apresentada divergência de crédito pleiteando valor constante de carta de crédito emitida pela Recuperanda de
USD 16.583,00, que representou o valor integral pago pela credora de R$ 70.643,58.
Esta Administradora Judicial realizou análise do documento apresentado pela credora em divergência de crédito,
bem como em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou a novação do valor pago
em moeda nacional para moeda estrangeira, mediante emissão de carta de crédito assinada pela Recuperanda, no
valor de USD 16.583,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da divergência administrativa. Diante do exposto,
alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 16.583,00 (em moeda estrangeira), em favor de Paula
Correa Dantas, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Álvaro da Silva Junior, Andrea Gomes
de Macedo Vieira, Guilherme Gomes de Macedo Vieira, Paula Mendes Martins, Gomes da Silva, Renata Bordini
de Vecchi, Renata Gomes Hirsch, Renato de Macedo Vieira, Ricardo Hirsch, Renato Hirsch, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch, Silvana Maria Gomes da Silva, Vinicius Gomes da Silva, Enrico Hirsch, Felipe Hirsch e
Francesco Gomes Hirsch, com data de embarque prevista para 18/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 134.458,35, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 156.039,89.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 156.039,89,
segregado entre os passageiros, Álvaro da Silva Junior R$ 14.185,44, Andrea Gomes de Macedo Vieira R$
14.185,44, Guilherme Gomes de Macedo Vieira R$ 14.185,44, Paula Mendes Martins R$ 14.185,44, Gomes da
Silva 14.185,44, Renata Bordini de Vecchi 14.185,44, Renata Gomes Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch 14.185,44, Renato Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo Vieira 14.185,44, Ricardo Hirsch,
Silvana Maria Gomes da Silva 14.185,44, Vinicius Gomes da Silva 14.185,44, Enrico Hirsch 14.185,44, Felipe
Hirsch 14.185,44 e Francesco Gomes Hirsch 14.185,44, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas CARLOS ROBERTO PALERMO, MARIA LILIA ARRUDA DA
SILVA PALERMO, VINICIUS COLOMBO SITTA, ROSELY PALERMO BRENELLI, PAULA PIO DA
SILVA PALERMO e JULIA PIO DA SILVA PALERMO, com data de embarque para 13/09/2020, posterior a
data do pedido de RJ. Em 31/01/2020, foram feitos 2 pagamentos com cartões de crédito, nos valores de R$
4.397,61 e 21.988,05, ambos parcelados em 4 vezes. Em 03/02/2020, houve pagamento a vista, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 6.784,89) para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência,
indicado no sistema, é de R$ 4.524,23. Não houve saldo de atualização, visto que o vencimento da viagem ocorreu
em data posterio a data do pedido de RJ.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, IZINA HELENA TRAVAGLIA e PAULA SANTOS
VALLADARES, com data de embarque para 09/05/2020, data posterior ao pedido de Recuperação Judicial. Em
08/01/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 10.408,14 para
a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 5.827,20. Ainda, foi efetuado
dois pagamentos via cartão de crédito nos valores de R$ 16.996,03 cada no dia 09/01/2020, totalizando valor de
R$ 33.992,06. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque
(09/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou
divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, PAULA SILVA DE ABREU MORAES e PYTHAGORAS CARMO DE
MORAES, com data de embarque para 04/09/2020. Foi feito um deposito 23/12/19 valor de (R$ 5.589,18)e saldo
residual pago em cartão de credito de Pythagoras (R$ 21.735,60) pago em 6 vezes . Foi validado o pagamento do
cliente credito total de (R$31.050,88). O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela
agência de turismo de R$ 3726,10, do qual habilitamos..Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi
dividido igualmente entre eles..

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

1223 Paulo Bottaro

108.551.656-34

Classe III

R$

5.874,69

-

N/A

Alteração

3.415,07

9.289,76

Classe III

1224 Paulo Caires Barbosa

206.474.628-50

Classe III

R$

15.042,13

-

N/A

Alteração

1.177,38

16.219,51

Classe III

1225 Paulo Cesar Machado

163.376.386-20

Classe III

R$

10.890,24

-

N/A

Alteração

8.483,93

19.374,17

Classe III

1226 Paulo Cesar Machado

163.376.386-20

Classe III

R$

5.020,65

-

N/A

Exclusão

-

5.020,65

-

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas (R$ 11.749,39) com data de embarque para 14/05/2020, não
embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o
valor líquido de (R$ 15.681,15) para a Recuperanda, restante saldo residual de (R$ 38.417,96) parcelado em 5
vezes no cartão de credito, identificamos estorno do valor parcelado no cartão bem como a Recuperanda aplicou
multa no valor de (R$ 3.931,76) devido ao cancelamento por parte do passageiro. O crédito foi dividido entre os 2
passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas, Srs. Lilia Kecia Barroso Guedes, Paulo Caires Barbosa e Jose Airton
Pereira Guedes Junior, com data de embarque para 01/10/2020, sendo após o pedido de Recuperação Judicial. Foi
feito pagamento da entrada diretamente para a Recuperanda, no valor de R$ 45.124,64, em 06/02/2020, além do
pagamento de comissão da agência no valor de R$ 3.533,90, resultando no crédito de R$ 48.658,54. Procedemos
com o ajuste.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para grupo de 10 passageiros, Srs. Beatriz Maria
Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda Dolabella, Paulo Cesar Machado, Lenira de Castro Luiz,
Bony Maria de Figueiredo Mariano, Jorge Wellington da Cunha Dourado, Andrea Picinin Paolucci, Maria Vilma
Afonso Alagiyawanna, Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo. O grupo correspondente a análise de
crédito envolveu 3 referências de compras identificadas pelos Files 2410953.1, 2410953.2 e 2410953.3. Foi
apresentada divergência de crédito requerendo ajustes em valores pagos pelos credores, habilitação dos créditos
das Sras Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo e exclusão dos créditos de Lenira de Castro Luiz e
Andrea Picinin Paolucci, porém, sem o envio de documentação suporte acerca dos comprovantes dos pagamentos,
bem como, detalhamento de cada credor relacionado ao grupo.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise em informações constantes da divergência de crédito, bem
como em informações dos sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou os créditos dos credores
relacionados no grupo.
O File 2410953.1, possui todos os passageiros do grupo, todavia, procedemos com as exclusões dos créditos de
Lenira de Castro Luiz e Andrea Picinin Paolucci, conforme solicitado em divergência, bem como habilitou as Sras
Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo, com base em informações sistêmica. Como critério de apuração
dos créditos foram verificados pagamentos realizados com cheques e cartões de crédito, de cada pagante e
identificados os respectivos estornos, devoluções e resgates totais e parciais, de cada credor, resultando no crédito
total líquido de R$ 55.293,54. Os valores pagos à Recuperanda a vista (depósitos e transferências eletrônicas)
totalizaram R$ 25.252,54, e foram segregados igualmente entre os 8 credores habilitados por esta Administradora
Judicial, sendo distribuído o valor por passageiro de R$ 3.156,57. O total habilitado por este File corresponedeu a
R$ 80.546,08, vide composição no Anexo I.
O File 2410953.2 possui como credores apenas os Srs. Paulo Cesar Machado e Bony Maria de Figueiredo
Mariano. O valor total recebido pela Recuperanda por esta referência validado conforme sistema e documentos
correspondeu a R$ 10.039,91, além de registro de comissão de R$ 674,34, totalizando R$ 10.714,25, segregado
igualmente entre os passageiros.
O File 2410953.3 possui como credores Beatriz Maria Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para grupo de 10 passageiros, Srs. Beatriz Maria
Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda Dolabella, Paulo Cesar Machado, Lenira de Castro Luiz,
Bony Maria de Figueiredo Mariano, Jorge Wellington da Cunha Dourado, Andrea Picinin Paolucci, Maria Vilma
Afonso Alagiyawanna, Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo. O grupo correspondente a análise de
crédito envolveu 3 referências de compras identificadas pelos Files 2410953.1, 2410953.2 e 2410953.3. Foi
apresentada divergência de crédito requerendo ajustes em valores pagos pelos credores, habilitação dos créditos
das Sras Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo e exclusão dos créditos de Lenira de Castro Luiz e
Andrea Picinin Paolucci, porém, sem o envio de documentação suporte acerca dos comprovantes dos pagamentos,
bem como, detalhamento de cada credor relacionado ao grupo.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise em informações constantes da divergência de crédito, bem
como em informações dos sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou os créditos dos credores
relacionados no grupo.
O File 2410953.1, possui todos os passageiros do grupo, todavia, procedemos com as exclusões dos créditos de
Lenira de Castro Luiz e Andrea Picinin Paolucci, conforme solicitado em divergência, bem como habilitou as Sras
Maria Luisa da Costa e Edilea Evangelista Rabelo, com base em informações sistêmica. Como critério de apuração
dos créditos foram verificados pagamentos realizados com cheques e cartões de crédito, de cada pagante e
identificados os respectivos estornos, devoluções e resgates totais e parciais, de cada credor, resultando no crédito
total líquido de R$ 55.293,54. Os valores pagos à Recuperanda a vista (depósitos e transferências eletrônicas)
totalizaram R$ 25.252,54, e foram segregados igualmente entre os 8 credores habilitados por esta Administradora
Judicial, sendo distribuído o valor por passageiro de R$ 3.156,57. O total habilitado por este File corresponedeu a
R$ 80.546,08, vide composição no Anexo I.
O File 2410953.2 possui como credores apenas os Srs. Paulo Cesar Machado e Bony Maria de Figueiredo
Mariano. O valor total recebido pela Recuperanda por esta referência validado conforme sistema e documentos
correspondeu a R$ 10.039,91, além de registro de comissão de R$ 674,34, totalizando R$ 10.714,25, segregado
igualmente entre os passageiros.
O File 2410953.3 possui como credores Beatriz Maria Machado Teles de Carvalho, Maria Eugenia Sepulveda
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1227 Paulo Cesar Pinto Alves

1228 Paulo Dias de Carvalho

CPF

553.169.647-72

431249768

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

9.976,32

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

22.877,64

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

32.853,96

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

R$

42.986,17

-

N/A

Alteração

720,44

43.706,61

Classe III

1229 Paulo Emílio Catão Lamego

174.764.706-30

Classe III

R$

9.036,72

-

N/A

Alteração

1.395,06

10.431,78

Classe III

1230 Paulo Fernando Vieira

116.340.301-68

Classe III

R$

19.439,62

-

N/A

Alteração

3.202,30

22.641,92

Classe III

1231 Paulo Fiod de Barros

863.984.748-72

Classe III

R$

26.302,52

-

N/A

Alteração

16.291,90

10.010,62

Classe III

1232 Paulo Minoru Yamaguchi

768.181.368-34

Classe III

R$

24.050,46

-

N/A

Alteração

3.810,57

27.861,03

Classe III

1233 Paulo Roberto Barbosa

1234 Paulo Roberto de Avila Agostini

344.368.719-91

853330697

-

Classe III

R$

7.589,92

-

N/A

Alteração

1.174,99

8.764,91

Classe III

Classe III

R$

7.499,52

-

N/A

Alteração

49,06

7.548,58

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Helena Maria Machado da Silva
Alves e Paulo Cesar Pinto Alves, com data de embarque prevista para 01/09/2020. Os credores constaram listados
na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 19.952,64, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 65.707,91, via transferência bancária e cartão de crédito. Há diferença
pois foi considerado mais Files dos credores Helena Maria e Paulo Cesar, como o File 235290.1 e File 2439505.1
. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas,PAULO DIAS DE CARVALHO, MARIA CELESTE DA SILVA e
MARCIA TOLEDO DE CARVALHO , com data de embarque para 03/04/2020, que não ocorreu. Em
21/01/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, no valor de R$ 33.029,85 para a
Recuperanda. Também, houve pagamento via Cheque em 4 Parcelas de R$ 23.893,05, totalizando o valor de R$
95.572,20. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 354,00 que foi pago via depósito
no dia 31/01/2020. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do
embarque (03/04/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ
apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de
atualização.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Ana Maria Felicetti R. C. Lamego e Paulo Emílio
Catão Lamego, com embarque previsto para 19/05/2020. Os credores constaram listados na Relação de Credores
do Art. 52 com valor de R$ 18.073,44.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
apurou recebimento total de R$ 18.340,32, além de comissão paga a agência de turismo no valor de R$ 2.464,56,
totalizando R$ 20.804,88. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data do vencimento do embarque
até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo crédito atualizado correspondeu a R$ 20.863,55. Procedemos com o
ajuste.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, MARA LUCIA SENNA OLIVEIRA VIEIRA e PAULO
FERNANDO VIEIRA, com data de embarque para 10/05/2020, não embarcado. Foi feito em um único deposito,
direto na agência, que repassou via deposito para recuperanda no valor de R$ 38.879,24 em 17/12/19 . O sistema
da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.142,91, do qual
habilitamos. Adicionalmente. Crédito validado no montante de (R$ 45.022,15) com atualização monetária ( R$
261.69 ).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, GRACIANA MARETTO DE BARROS e PAULO FIOD DE BARROS,
com data de embarque para 14/05/2020, não embarcado. Foi feito um depositos 05/03/20 valor de (R$
13.173,02), valor residual pago em cartão de credito 04/03/20 ( R$ 39.432,00). Foi validado o pagamento do
cliente credito total de (R$ 52.602,04). Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente
entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Elizabeth Kobata Yamaguchi e Paulo Minoru Yamaguchi, com data
de embarque para 19/03/2021, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária para a Recuperanda no valor de (R$ 11.835,54). Houve ainda pagamento residual via cartão de credito
parcelado em 4x (R$ 39.303,19). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de
vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas Antonio Luiz Canella, Inede Fontana Canella, Joao Schambeck, Lenir
Schambeck, Paulo Roberto Barbosa, Roseli Terezinha Marcon Barbosa, com data de embarque para 18/09/2020,
que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e
repassado o valor líquido de (R$ 12.847,27) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 48.266,82)
via cartão de crédito, parcelado em 4 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, EDYR DE CASTILHO AGOSTINI e PAULO ROBERTO DE
AVILA AGOSTINI, com data de embarque para 08/05/2020, que não ocorreu. Em 27/01/2020, foi feito
pagamento do valor da entrada via depósito no valor de R$ 15.0000 para a Recuperanda. Segundo constou no
sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 8.918,00 foi pago via cartão no dia 04/02/2020, mas foi estornado
posteriormente no dia 23/04/2020. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do
vencimento do embarque (08/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito
validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda,
relativo ao saldo de atualização.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1235 Paulo Roberto Neves Dib

CPF

270.714.801-68

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

7.973,21

Análise Administradora Judicial

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Movimento

9.060,75

Alteração

Sim

1236 Paulo Sergio Zoppi

999.699.128-87

Classe III

R$

39.514,24

-

N/A

Exclusão

1237 Paulo Urbanavicius

667.563.598-00

Classe III

R$

15.392,27

-

N/A

Alteração

1238 Pedro Cadeira de Araujo

024.880.353-00

Classe III

R$

43.483,34

-

N/A

Alteração

1239 Pedro Figueira Mandarino

884.380.237-20

Classe III

R$

19.409,09

-

N/A

1240 Pedro Franco de Campos

965.192.318-00

Classe III

R$

11.385,74

-

Classe III

R$

2.835,84

-

1241 Pedro Henrique Ferreira da Silva

3234911118

Valor Movimento

1.087,54

-

39.514,24

5.390,92

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

9.060,75

-

20.783,19

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

1.238,77

42.244,57

Classe III

Alteração

8.088,43

27.497,52

Classe III

N/A

Alteração

161,76

11.547,51

Classe III

N/A

Alteração

979,42

3.815,26

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Luisa Helena
Cavalcante e Paulo Roberto Neves Dib, com data de embarque prevista para 10/12/2020, após a data do pedido de
recuperação judicial (04/06/2020). Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 15.946,42, segregado igualmente entre os passageiros.
Foi apresentada divergência de crédito administrativa com documentação comprobatória dos pagamentos na qual
requereu crédito no valor total de R$ 18.121,50.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise nos documentos apresentados pelos credores, bem como em
informações constantes do sistema e em documentos fornecidos pela Queenberry e apurou valor total recebido pela
Recuperanda de R$ 15.946,94, além de comissão retida pela agência de turismo no valor de R$ 2.174,56,
totalizando crédito de R$ 18.121,50. Diante do exposto, acatamos o pedido formulado em divergência de crédito
para fazer constar o valor total de R$ 18.121,50, segregado igualmente para os credores Luisa Helena Cavalcante e
Paulo Roberto Neves Dib, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Maria Lucia Bighetti Zoppi e Paulo Sergio Zoppi,
com embarque previsto para 18/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou R$
79.027,29, além de comissão paga a agência de R$ 10.340,31. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52 com valor de R$ 79.028,48, na classe III - quirografários, correspondente ao valor financeiro
recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 21.406,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 21.406,00
(em moeda estrangeira), em favor de Maria Lucia Bighetti Zoppi e Paulo Sergio Zoppi, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Amara Clementina Urbanavicius e Paulo
Urbanavicius, cujo valor sistêmico dos pagamentos somaram R$ 41.798,76, divergente do valor que constou
habilitado para os credores na Relação de Credores do Art. 52. Esta Administradora Judicial empreendeu análise
ao documento disponibilizado pelo credor, bem como em informação constante do sistema da Recuperanda e
validou o crédito de R$ 41.798,76, que correspondeu ao valor bruto da cotação do pacote pago pelos clientes.
Diante do exposto, ajustamos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 30.784,53, para fazer
constar o valor deR$ 41.798,76, segregado igualmente entre os passageiros, Srs. Amara Clementina Urbanavicius
e Paulo Urbanavicius, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para um pessoa,PEDRO CADEIRA DE ARAUJO , com data de embarque para
03/09/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em dois depositos para recuperanda
no valor de R$ 2800,00 em 18/11/19 e R$ 1.239,34 em 09/12/19 . O sistema da Recuperanda registrou valor de
comissão descontado pela agência de turismo de R$ 5.720,23, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado
pagamento do residual em 5 cheques pré-datados no total de R$ 32.485,00 e quando o credor foi listado na
relação de credores, não foi levado em conta uma devoluação de cheuqe de R$ 6959,00 em 01/07/20, no qual foi
compensado com um deposito em 01/07/20 no valor de R$ 6497,00 . Crédito validado no montante de (R$
42.244,57) levando em conta todos fatos.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, PEDRO FIGUEIRA MANDARINO e VERA OLGA SOARES
FIGUEIRA MANDARINO, com data de embarque para 08/05/2020, não embarcado. Foi feito em um único
deposito, direto na agência, que repassou via deposito para recuperanda no valor de R$ 15.286,43 em 10/12/19 .
O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 15.824,69, do
qual habilitamos. Adicionalmente, houve ainda pagamento residual (R$ 70.585,00) com 6 cheques dos quais 2
foram compensados no valor total de R$ 23.530,00 e os 4 últimos cheques, foram resgatados. O Crédito validado
no montante de (R$ 54.995,05) com atualização monetária ( R$ 353,94 ).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual
o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de crédito decorrente da compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Pedro Franco de Campos e
Maria Ivany Biccari Franco de Campos, com embarque previsto para 08/04/2020, que não ocorreu. Os credores
constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 22.771,47, segregado igualmente
entre os passageiros.
Esta administradora judicial validou pagamento via transferência eletrônica no valor de R$ 22.773,56, bem como
pagamento com cartãos de crédito no valor de R$ 53.140,00, que foi integralmente estornado. Não houve
pagamento de comissão visto que a venda se deu pela Loja. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da
data do embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Assim o crédito atualizado totalizou R$
23.095,00.
Trata-se de pacote contratado para 11 pessoas são elas Adriana Belford, Daniela Trajano, Felipe Barbosa, Reis
Isabela, Czarneski, Maria Izabel, Mey Barbosa, Pedro Henrique, Rodrigo de Castro, Rosenir Taranteli, Samuel
Pereira e Thaciana Eurides, com data de embarque para 24/03/2020, não embarcados. Foi feito pagamento via
depósito bancário da entrada (R$ 32.855,55) e saldo residual (R$ 40.000) parcelado em 4 vezes, identificamos
que o pagamento via cartão de credito foi estornado. Identificamos multa por cancelamento no valor de (R$
1.657,31). A relação de credores da Recuperanda não apresentou diverências.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

1242 Pedro Sergio Bezerra Gomes Fernandes

788.045.907-34

Classe III

R$

11.500,67

-

N/A

Alteração

1243 Pedro Spina Junior

033.277.128-83

Classe III

R$

3.143,58

-

N/A

Exclusão

1244 Pedro Spina Junior

1245 Phillip Gaillard

1246 Plauto Afonso da Silva Ribeiro

1247 Priscila Alves Ajeje

1248 Priscila Kuhl Zoghbi

3327712883

839.330.698-15

1158465653

027.520.826-57

779.801.662-72

Classe III

R$

62.448,82

Classe III

R$

14.493,86

Classe III

R$

62.155,49

Classe III

R$

28.711,51

Classe III

R$

68.796,21

-

16.305,96

N/A

Alteração

Valor Movimento

1.638,22

-

3.143,58

11.909,79

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

13.138,89

-

74.358,61

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Sim

Alteração

1.812,10

16.305,96

Classe III

-

N/A

Alteração

9.878,69

72.034,18

Classe III

-

N/A

Alteração

3.414,85

32.126,36

Classe III

86.148,49

Sim

Alteração

19.043,81

87.840,02

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, PATRICIA COELHO BERBA e PEDRO SERGIO BEZERRA
GOMES FERNANDES, com data de embarque para 05/04/2020, que não ocorreu. Em 26/08/2019, foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido da
comissão de R$ 6.172,54 para a Recuperanda. Valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$
2.885,30. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 16.828,81 que foi pago via cartão
de crédito no dia 26/08/2019. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito até a data do
vencimento do embarque (05/04/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito
validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda,
relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de compra de 2 pacotes de viagem individuais (Files 2384188.17 e 2342479.2) por Pedro Spina Junior,
com datas de embarques de 03/04/2020 e 10/07/2020, respectivamente. O credor constou listado na RC do Art. 52
com crédito de R$ 65.592,40.
Esta Administração Judicial analisou informações do sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou
valor total rescebido pela Recuperanda de R$ 65,594,54, além de comissão paga a agência de turismo no valor
total de R$ 7.964,00, resultando no saldo a reembolsar de R$ 73.558,54.
Foi realizada a atualização do file 2384188.17, cujo embarque previsto era antes da data do pedido de RJ, com
saldo de atualização de R$ 800,07, totalizando crédito a habiltar de R$ 74.358,61. Procedemos com o ajuste.
Trata-se de compra de 2 pacotes de viagem individuais (Files 2384188.17 e 2342479.2) por Pedro Spina Junior,
com datas de embarques de 03/04/2020 e 10/07/2020, respectivamente. O credor constou listado na RC do Art. 52
com crédito de R$ 65.592,40.
Esta Administração Judicial analisou informações do sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou
valor total rescebido pela Recuperanda de R$ 65,594,54, além de comissão paga a agência de turismo no valor
total de R$ 7.964,00, resultando no saldo a reembolsar de R$ 73.558,54.
Foi realizada a atualização do file 2384188.17, cujo embarque previsto era antes da data do pedido de RJ, com
saldo de atualização de R$ 800,07, totalizando crédito a habiltar de R$ 74.358,61. Procedemos com o ajuste.
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Phillip Gaillard e Cristiana Lara
Gaillard, com data de embarque prevista para 09/09/2020, após a data do pedido de recuperação judicial
(04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 28.987,73, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 32.611,92.
Diante do exposto, acatamos totalmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 32.611,92,
segregado entre os passageiros, Srs. Phillip Gaillard (R$ 16.305,96) e Cristiana Lara Gaillard (R$ 16.305,96), na
Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do Ar
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas BERENICE PINHEIRO MONTEIRO e PLAUTO AFONSO DA
SILVA RIBEIRO, com data de embarque para 25/08/2020, em data posterior a do pedido de RJ (04/06/2020).
Ocorreram 2 pagamentos via transferência bancária em 09/12/2019, no valor de R$ 85.000,00, e em 10/12/2019,
no valor de R$ 39.311,49, este líquido do valor da comissão, que foi retida pela agência de viagem (R$
19.756,86).
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas Alice Alves Ajeje, Walter Ajeje, Patrícia Alves Ajeje e Priscila
Alves Ajeje com data de embarque para 16/07/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via
depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 95.942,62) para a Recuperanda,
restando saldo residual de (R$ 19.948,59) depositado na conta bancaria da recuperanda, identificamos ainda NF
para pagamento de comissão no valor de (R$ 1.047,50) pagas para a recuperanda.. O crédito foi dividido entre os
4 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 3 passageiros, Srs. Salomao Zoghbi Neto, Keila Oliveira Zoghbi e
Priscila Kuhl Zoghbi, com data de embarque para 28/03/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores
constaram listados na Relação de Credores do art. 52 com crédito total de R$ 206.388,65, segregado igualmente
entre os 3 passageiros. Foi apresentada divergência de crédito pleiteando o valor pago pelos credores de R$
258.445,46, e disponibilizados os recibos emitidos pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise do pedido feito em divergência de crédito, bem como de registros
sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou o pagamento total de R$ 258.455,46, realizado em
07/02/2020 via TED, em conta da Recuperanda. Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização do crédito da
data do embarque vencido (28/03/2020) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020), sendo o
crédito atualizado no valor de R$ 263.520,08.
Diante do exposto, acatamos totalmente o pedido formulado em divergência de crédito para fazer constar
habilitado o valor total de R$ 263,520,08, segregado entre os passageiros, Srs. Salomao Zoghbi Neto, Keila
Oliveira Zoghbi e Priscila Kuhl Zoghbi, no valor de R$ 87.840,03, para cada passageiro, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2164

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1249 Priscilla A. Cavalheiro

1250 Priscilla Mendes Barbara

1251 Pythagoras Carmo de Moraes

1252 Rafael Reissmann

1253 Rafaela Andrade Orsi

1254 Rafaela de Oliveira Corsini

CPF

714.658.200-00

667.533.927-34

156.707.086-87

5938052750

562.216.808-24

496.372.568-14

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

9.208,56

18.849,16

Análise Administradora Judicial

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Movimento

2.346,00

Alteração

-

Não

N/A

Alteração

Valor Movimento

1.254,51

8.558,99

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

10.463,07

27.408,15

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

R$

13.661,76

-

N/A

Alteração

1.863,05

15.524,81

Classe III

Classe III

R$

9.167,77

-

N/A

Alteração

1.018,06

10.185,83

Classe III

Classe III

R$

932,51

-

N/A

Alteração

3.431,25

4.363,76

Classe III

Classe III

R$

1.563,00

-

N/A

Alteração

1.223,02

2.786,02

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Baltazar Talayer Junior e Priscilla A. Cavalheiro,
com data de embarque para 08/10/2020. Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com
crédito total de R$ 18.417,12, segregado igualmente entre os passageiros. Foi apresentada divergência de crédito,
sem a apresentação de documentos, pleiteando que o saldo total pago pelos passageiros, cotado ao câmbio de R$
4,46 da data da aquisição do pacote (12/02/2020) fosse convertido para o câmbio de R$ 5,577 da data do pedido
de recuperação judicial (04/06/2020), cujo valor pago total, segundo informou, teria sido de USD 4.692,00.
Esta Administradora Judicial procedeu com a análise do crédito com base em informações constantes no sistema e
documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou que houve recebimento financeiro total pela Recuperanda do
valor de R$ 18.415,15 (USD 4.129,00), via transferência bancária e cartão de crédito, além de comissão retida
pela agência de turismo no valor de R$ 2.510,98 (USD 563,00), totalizando o valor de R$ 20.926,13 (USD
4.692,00). Cabe destacar que, não foi identificada emissão de carta de crédito pela Recuperanda em moeda
estrangeira. Desta forma, embora o pacote de viagem adquirido tenha sido cotado em moeda estrangeira, a compra
foi realizada em moeda nacional, não sendo aplicável a atualização do câmbio.
Diante do exposto, não acatamos o pedido da divergência de crédito, porém, procedemos com ajuste do crédito
para fazer constar o valor total pago pelo pacote de viagem de R$ 20.926,13, segregado igualmente entre os
passageiros, Srs. Baltazar Talayer Junior e Priscilla A. Cavalheiro, com o valor de R$ 10.463,07 cada, na Classe
III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.

Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, HELENA BEATRIZ AMORIM e PRISCILLA MENDES
BARBARA, com data de embarque para 31/05/2020, que não ocorreu. Em 06/02/2020, foi feito pagamento do
valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 6.407,72 para a Recuperanda. O valor de comissão
paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 4.584,51. Ainda, foi realizado o pagamento via Cartão no dia
06/02/20 no valor de R$ 19.046,72. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$
24.841,55 que foi pago via depósito no dia 06/02/2020. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do
crédito, da data do vencimento do embarque (31/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial
(04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, PAULA SILVA DE ABREU MORAES e PYTHAGORAS CARMO DE
MORAES, com data de embarque para 04/09/2020. Foi feito um deposito 23/12/19 valor de (R$ 5.589,18)e saldo
residual pago em cartão de credito de Pythagoras (R$ 21.735,60) pago em 6 vezes . Foi validado o pagamento do
cliente credito total de (R$31.050,88). O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela
agência de turismo de R$ 3726,10, do qual habilitamos..Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi
dividido igualmente entre eles..
Trata-se de pacote contratado para 04 pessoas ANDREA FRANÇOLIN ISADORA REISSMANN SERGIO
VILLAS BOAS PEREIRA, com data de embarque para 02/11/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do
valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 8.147,97)
para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 28.517,88) via cartão de crédito, parcelado em 4 vezes.
O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi
acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido
de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 4 passageiros, Srs. Artur Andrade Orsi, Fernanda Loureiro de
Andrade Orsi, Marcus Vinicius dos Santos Andrade e Rafaela Andrade Orsi, com embarque previsto para
02/06/2020, que não ocorreu. Foi realizado pagamento do sinal a vista para a Recuperanda no valor de R$
17.443,41. Ocorreram ainda, pagamentos de marítimo, diretamente para os fornecedores, porém todos foram
cancelados conforme o sistema. A venda se deu por setor interno da Recuperanda (loja) e não houve pagamento de
comissão. A Recuperanda recebeu comissões sobre as vendas de marítimo no valor total de R$ 2.304,04, do qual
não habilitamos. Adicionalmente realizamos cálculo de atualização do crédito da data do embarque vencido até a
data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Procedemos com o ajuste.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas BEATRIZ L N DE OLIVEIRA, FLAVIO PINHEIRO CORSINI,
GABRIELA CORSINI e RAFAELA DE OLIVEIRA CORSINI, com data de embarque para 28/06/2020,
posterior a data do pedido de RJ, sendo que o embarque não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via
transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 6.252,08) para a Recuperanda. O
valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 4.892,00, do qual habilitamos. Segundo constou no
sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 44.576,00 foi pago diretamente à Cia Marítima, sem transitar pelo
financeiro da Recuperanda, porém a Recuperanda não recebeu comissão pela venda. Procedemos com o ajuste do
crédito.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2165

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1255 Rafaella Carvalho

1256 Raimundo Alcides C Ribeiro

1257 Raimundo Machado Costa

1258 Raimundo Raffaelli Filho

CPF

5741276407

038.024.185-49

016.126.465-49

610597817

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Classe III

R$

9.742,82

-

N/A

Exclusão

Classe III

R$

68.947,82

-

N/A

Alteração

Classe III

R$

4.963,20

-

N/A

Alteração

Valor Movimento

-

9.742,82

9.156,23

3.222,24

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

78.104,05

8.185,44

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

R$

39.094,13

-

N/A

Alteração

176,12

39.270,25

Classe III

1259 Ralph Cohen

665.653.838-04

Classe III

R$

8.349,65

-

N/A

Alteração

56,42

8.406,07

Classe III

1260 Raquel Moreira Leite

036.735.378-49

Classe III

R$

33.730,15

-

N/A

Alteração

4.438,58

38.168,73

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 6 passageiros (file 2420697.1), Srs. Bruno S. V. Silveira, Maria
Silveira, Alberto Salazar, Raquel R.S. Salazar, Carlos Aurélio de Carvalho Nunes e Andrea Otoch Jereissati de
Carvalho, com data de embarque para 12/03/2021, posterior a data do pedido de RJ. Os clientes constaram
habilitados na Relação de Credores do Art. 52, referente a este pacote pelo valor total de R$ 68.199,75, segregado
igualmente entre os 6 passageiros já mencionados e tambem para Rafaella Carvalho, com R$ 9.742,82 cada. Os 6
clientes apresentaram divergência de crédito pleiteando valor de R$ 16.767,50 para cada passageiro, totalizando
crédito de R$ 100.605,00. Cabe destacar que, embora solicitado, não foram evidenciados todos os pagamentos que
cada credor realizou pela compra do pacote de viagem, não sendo possível identificar e segregar os créditos pelos
pagantes.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos disponibilizados em divergência de crédito,
bem como em informações do sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda e apurou recebimento financeiro
total pela Recuperanda de R$ 98.306,00, sendo 2 pagamentos com cartão de crédito de R$ 22.580,00, 1
pagamento com cartão de crédito de R$ 31.816,00, 2 depósitos de R$ 6.248,00 e 1 depósito de R$ 8.834,00. Em
07/05/2020 houve estorno parcial do pagamento com cartão de crédito de R$ 30.115,16, resultando no saldo
líquido recebido pela Recuperanda de R$ 68.190,84. Adicionalmente, constou registrado no sistema da
Recuperanda retenção de comissão pela agência de turismo no valor total de R$ 13.196,25, que somado ao valor
recebido corresponde ao valor de R$ 81.387,09. Segregamos esse valor entre os 6 passageiros desse pacote de
viagem, sendo o valor habilitado para cada passageiro de R$ 13.564,52. A credora Rafaella Carvalho foi excluída
da Relação de Credores do Art. 7º § 2º, visto que constou evidência de cancelamento e estorno do valor pago,
conforme estorno de cartão já reportado.
Houve, ainda, outra compra (File 2420697.2) pela credora Sra Andrea Otoch Jereissati de Carvalho, cujo valor
habilitado na Relação de Credores do Art. 52 correspondeu a R$ 20.139,10. Esta Administradora Judical validou
recebimento total pela Recuperanda do valor de R$ 20.138,00, além de comissão retida pela agência de turismo no
valor de R$ 2.746,26, totalizando R$ 22.884,26.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito e alteramos os créditos dos Srs. Bruno S. V.
Silveira, Maria Silveira, Alberto Salazar, Raquel R.S. Salazar e Carlos Aurélio de Carvalho Nunes para o valor de
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas FATIMA SUELI T DE MACEDO e RAIMUNDO ALCIDES C
RIBEIRO, com data de embarque para 25/08/2020, não embarcados. Foi feito um pagamento via depósito
bancário para a Recuperanda data 20/12/19 (R$ 30.995,26) livre de comissão e valor residual pago em dois
cartões 20/12/2019 nos valores de (R$ 53.450,00) do cartão de Fatima e ( R$ 53.450,00) do cartão de Raimundo.
Habilitamos a comissão no valor de R$ 18.312,84. Foi validado o credito no montante de ( R$ 156.208,10). O
crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação de credores da Recuperanda
apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da conversão da moeda.
rata-se de pacote contratado para 2 pessoas MARIA ILZA DUARTE COSTA e RAIMUNDO MACHADO
COSTA, com data de embarque para 08/09/2020. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 9.924,48) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento
residual com dois cartões de credito e estonardo em seu valor integral.O sistema da Recuperanda registrou valor de
comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.446,40 do qual habilitamos.. foi validado o credito no
montante de ( R$ 16.370,88). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Marlene de Fatima Ferreira
Raffaelli e Raimundo Raffaelli Filho, com data de embarque prevista para 14/05/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 78.188,26,
segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do
sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelo credor de R$ 78.190,00, via
transferência bancária. Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização do crédito da data do embarque
vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste na Relação de Credores do Art. 7º §
2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Ida Regina Ebel Cohen e Ralph
Cohen, com data de embarque prevista para 16/04/2020. Os credores constaram listados na Relação de Credores
do Art. 52, com crédito total de R$ 16.699,30, segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora
Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago
pelos credores de R$ 16.621,63, via transferência bancária e cartão de crédito. Realizamos o ajuste do crédito na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Francisco De Assis Arantes
Leite e Raquel Moreira Leite, com data de embarque prevista para 21/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar
que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 67.460,30,
segregado igualmente entre os passageiros. Foram realizados 2 pagamentos via transferência para a agência de
turismo, que realizou repasse dos valores líquidos de comissão de R$ 3.748,00 e R$ 15.504,59, para a
Recuperanda, em 21/11/2019 e 05/12/2019, respectivamente. O valor de comissão paga registrado no sistema da
Recuperanda correspondeu a R$ 8.713,01, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado cálculo de
atualização da data do embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

1261 Raquel R.S. Salazar

344.351.404-97

Classe III

R$

9.742,82

1262 Raymunda Martins

440.518.328-72

Classe III

R$

54.042,08

1263 Regina Celia Fleury da Silva e Souza

566.992.128-34

Classe III

R$

7.519,75

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

16.767,50

-

44.227,81

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Parcial

Alteração

3.821,70

13.564,52

Classe III

N/A

Alteração

5.616,00

59.658,08

Classe III

Parcial

Alteração

12.779,10

20.298,85

Classe III

1264 Regina Celia Porreca Felicio

016.180.548-56

Classe III

R$

10.539,17

-

N/A

Alteração

1.437,65

11.976,82

Classe III

1265 Regina Celia Rivelli

603.136.418-20

Classe III

R$

10.728,53

-

N/A

Alteração

48,09

10.776,62

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 6 passageiros (file 2420697.1), Srs. Bruno S. V. Silveira, Maria
Silveira, Alberto Salazar, Raquel R.S. Salazar, Carlos Aurélio de Carvalho Nunes e Andrea Otoch Jereissati de
Carvalho, com data de embarque para 12/03/2021, posterior a data do pedido de RJ. Os clientes constaram
habilitados na Relação de Credores do Art. 52, referente a este pacote pelo valor total de R$ 68.199,75, segregado
igualmente entre os 6 passageiros já mencionados e tambem para Rafaella Carvalho, com R$ 9.742,82 cada. Os 6
clientes apresentaram divergência de crédito pleiteando valor de R$ 16.767,50 para cada passageiro, totalizando
crédito de R$ 100.605,00. Cabe destacar que, embora solicitado, não foram evidenciados todos os pagamentos que
cada credor realizou pela compra do pacote de viagem, não sendo possível identificar e segregar os créditos pelos
pagantes.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos disponibilizados em divergência de crédito,
bem como em informações do sistema e documentos fornecidos pela Recuperanda e apurou recebimento financeiro
total pela Recuperanda de R$ 98.306,00, sendo 2 pagamentos com cartão de crédito de R$ 22.580,00, 1
pagamento com cartão de crédito de R$ 31.816,00, 2 depósitos de R$ 6.248,00 e 1 depósito de R$ 8.834,00. Em
07/05/2020 houve estorno parcial do pagamento com cartão de crédito de R$ 30.115,16, resultando no saldo
líquido recebido pela Recuperanda de R$ 68.190,84. Adicionalmente, constou registrado no sistema da
Recuperanda retenção de comissão pela agência de turismo no valor total de R$ 13.196,25, que somado ao valor
recebido corresponde ao valor de R$ 81.387,09. Segregamos esse valor entre os 6 passageiros desse pacote de
viagem, sendo o valor habilitado para cada passageiro de R$ 13.564,52. A credora Rafaella Carvalho foi excluída
da Relação de Credores do Art. 7º § 2º, visto que constou evidência de cancelamento e estorno do valor pago,
conforme estorno de cartão já reportado.
Houve, ainda, outra compra (File 2420697.2) pela credora Sra Andrea Otoch Jereissati de Carvalho, cujo valor
habilitado na Relação de Credores do Art. 52 correspondeu a R$ 20.139,10. Esta Administradora Judical validou
recebimento total pela Recuperanda do valor de R$ 20.138,00, além de comissão retida pela agência de turismo no
valor de R$ 2.746,26, totalizando R$ 22.884,26.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito e alteramos os créditos dos Srs. Bruno S. V.
Silveira, Maria Silveira, Alberto Salazar, Raquel R.S. Salazar e Carlos Aurélio de Carvalho Nunes para o valor de
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual da Sra. Raymunda Martins, com data de
embarque prevista para 08/08/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de
R$ 54.042,08. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pela credora de R$ 54.042,08, via transferência eletrônica e mediante
entrega de 7 cheques pré datados, todos compensados. Houve ainda pagamento de comissão a agência de turismo
no valor de R$ 5.616,00, do qual habilitamos, resultando no crédito de R$ 59.658,08. Ajustamos o crédito na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 7 pessoas com três file vinculados File 2383354-1, File 2383354-2, File
2383354-3; Bernadete Junqueira Guimaraes, Luzia de Fatima Lobo Mulser, Maria Amelia Garcia de Alencar,
Maria Elizia Borges, Regina Celia Fleury da Silva e Souza, Virginia Castelo Branco Ferreira Costa Torres e Zelia
Diniz Whitmer, com data de embarque para 08/10/2020. O pagamento foi feito de diversas maneiras, pagamento
em dois cartões de crédito do titular Regina Celia F. da Silva, valor total de ( R$ 31.179,00); Houve pagamento
com 4 cheques dos quais apenas um foi compensado e os outros três primeiros foram devolvidos, porém
compensados em deposito bancário de Luzia de Fatima Lobo mulser nas datas 06/01/20 ( R$ 3.800,00) , 29/01/20
( R$ 3.890,00) e 06/03/20 ( R$ 3.900,00). Luzia de Fatima Lobo mulser pagou outro valor em cartão de crédito (
R$ 1.431,23) ; pagamento em dois cartões de crédito do titular Maria Amelia Garcia de alencar 31/01/20 ( R$
1.431,23) e 03/12/19 ( R$ 15.589,00) com valor total de ( R$ 17.020,23); pagamento em cartões de crédito do
titular Maria Amelia Garcia de alencar 31/01/20 ( R$ 1.431,23) e 03/12/19 ( R$ 15.589,00) com valor total de (
R$ 17.020,23); Pagamento cartão de crédito de Gustavo Adolfo que não é passageiro, 31/01/20 cartão de crédito
(R$ 1.431,23) e 04/02/20 deposito valor de (R$ 220,00); Pagamento em cartão de crédito do titular Maria Elizia
Borges , 03/12/19 a, valor total de ( R$ 15.588,00) estornado ( R$ 11.197,20) 16/04/20; Pagamento Cartão de
crédito de Bernadete Junqueira Guimaraes 03/12/19 valor de (R$ 15.676,00). Queens pagou a despesa e
descontou na relação credores NF 1811 e 1812 Comissao a parte no valor de ( R$ 13.736,10). O credor
apresentou divergencia para habilitação dos bilhetes aéreos , todavia, todos pagos diretamento a Cia aérea ,
acatamos parcialmente o pedido, cujo valor total do crédito foi segregado igualmente entre os passageiros,
adionalmente, a credora pediu exclusão da passageira Maria Amelia Garcia de Alencar, visto que, ele teve o seu
estorno integral.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas JOSE RICARDO COSTA , MEIRY DE ARAUJO SANTOS ,
REGINA CELIA PORRECA FELICIO e WLADIMIR PORRECA , com data de embarque para 06/04/2021.
Foram feitos dois pagamentos do sinal, livre de comissão, dia 20/02/20 ( R$ 30.000,00) e dia 21/02/20 ( R$
12.158,42). O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
5.748,88, do qual habilitamos.. Foi validado o pagamento do cliente no valor de R$ 47.907,30. Constam 4
passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Alberto Rivelli Filho e Regina Celia Rivelli com data de embarque
para 14/05/2020 não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 21.456,00) para a Recuperanda, restante saldo residual de (R$
50.064,00) parcelado em 4 vezes no cartão, valor este estornado no cartão de crédito. O crédito foi dividido entre
os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

1266 Regina Dalle Grave Schmitt

249.158.900-15

Classe III

R$

19.243,25

-

N/A

Alteração

1267 Regina Duran

586.783.016-00

Classe III

R$

1.376,52

-

N/A

Alteração

Classe III

R$

24.211,21

-

N/A

Alteração

1268 Regina Emilia Lima de Vasconcellos

1269 Regina Iara de Tavares Canto Gusso

1270 Regina Lucia Cardozo Gabriel

1271 Regina Lucia Gonçalves

1272 Regina Maria de Melo Cerqueira Sousa

1624150870

875.131.618-87

087.033.427-19

573.180.699-34

228.561.373-34

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

R$

R$

R$

R$

1.207,20

22.219,21

33.351,45

23.706,83

-

-

-

27.155,18

N/A

N/A

N/A

Não

Alteração

Alteração

Alteração

Alteração

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

2.711,81

21.955,06

Classe III

-

0,69

1.375,83

Classe III

-

291,12

23.920,09

Classe III

810,62

3.518,66

4.155,56

5.131,72

2.017,82

25.737,87

37.507,01

28.838,56

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para uma pessoa REGINA DALLE GRAVE SCHMITT, com data de embarque
para 15/05/2020, não embardo. Foi feito um depósito bancário data 06/12/19 (R$ 1.130,49) para a Recuperanda
livre de comissão e valor residual pago 14/01/2019 com cartão de crédito em cinco vezes no valor de (R$
14.514,20) e depoisto (R$ 3.596,87).O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela
agência de turismo de R$ 2.622,76, do qual habilitamos. Foi validado o credito no montante de ( R$ 21.864,32)
com correção monetária ( R$ 90,74).
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Marcos Duran e Regina
Duran, com data de embarque prevista para 29/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores
constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 2.753,03, segregado igualmente
entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelo credor de R$ 2.753,03. Adicionalmente, foi realizado cálculo de
atualização do crédito da data do embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o
ajuste na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, GILBERTO JOSE ANTUNES DE VASCONCELLOS e REGINA
EMILIA LIMA DE VASCONCELLOS, com data de embarque para 09/05/2020, que não ocorreu. Em
21/02/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 47.548,00 para
a Recuperanda. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque
(09/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou
divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Francisco Eugenio Nunes
Gusso e Regina Iara De Tavares Canto Gusso, com data de embarque prevista para 16/05/2020, que não ocorreu.
Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$
2.414,40, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada para a agência
de turismo, que realizou repasse para a Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 2.412,29, em
28/01/2020. O valor pago de comissão registrado no sistema da Recuperanda correspondeu a R$ 1.608,00, do
qual habilitamos. O pagamento do valor residual do pacote de R$ 9.381,12 foi realizado com cartão de crédito em
29/01/2020. Todavia, constou estorno do valor total do cartão de crédito em 27/04/2020. Adicionalmente, foi
realizado cálculo de atualização do crédito da data do embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Procedemos com o ajuste na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, RICARDO ELIAS DE CARVALHO GABRIEL e REGINA LUCIA
CARDOZO GABRIEL, com data de embarque para 11/05/2020, que não ocorreu. Foi realizado pagamento do
valor da entrada em conta da agência de turismo, que realizou o repasse do valor líquido de comissão de R$
13.087,05, em 23/12/2019, via transferência eletrônica para a Recuperanda. O valor da comissão paga registrado
no sistema da Recuperanda é de R$ 5.758,56. Em 20/12/2019, foi realizado pagamento do valor residual de R$
32.380,96 por meio de cartão de crédito. O resultado da validação realizada por esta AJ apresentou divergência ao
valor listado pela Recuperanda, por valor que sistemicamente foi transferido do file dos pagamentos
supramencionados 2352680.5 (não embarcado) para o file 2450057.1 (não embarcado) e não foi considerado na
RC da Recuperanda, bem como pelo cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque
(11/05/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ELENA PEREIRA GONÇALVES e REGINA LUCIA
GONÇALVES, com data de embarque para 14/05/2020, que não ocorreu. Em 22/01/2020, foi feito pagamento do
valor da entrada, via depósito, direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$ 66.704,33 para
a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 7.974,94. Adicionalmente,
aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (14/05/2020) até a data do
pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao
valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, ANGELA MARIA MARTINS CARNEIRO e REGINA MARIA DE
MELO CERQUEIRA SOUSA, com data de embarque para 10/05/20, não embarcado. Foi feito um pagamento em
dois depositos no dia 09/12/19 no valor de ( R$ 7.840,94) e (R$ 3.702,19). Pagamento de cartão de crédito
Regina Maria de Melo 06/12/19 (R$ 28.971,31). Valor residual pago em 6 cheques pré-datados. Sendo apenas 4
deles compensados nos dias 06/01/20, 06/02/20 e 06/03/20. O cheque 06/04/20 foi compensado , mas resgatado
logo seguida. Os dois últimos cheques foram resgatados. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão
descontado pela agência de turismo de R$ 9.933,56, do qual habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente
montante de ( R$ 57.343,80). Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre
eles. A relação de credores da Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente de
arredondamento da conversão da moeda.Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente
entre eles. A relação de credores da Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente
de arredondamento da conversão da moeda. A agência apresentou sem procuração a divergência pelo critério do
pagante e descontado da comissão, não acatamos , pois o critério por esta Administradora Judicial foi pelo valor
total pago no pacote segregado entre os passageiros e a comissão habilitada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

1273 Regina Maria Sica Cardoso

934.186.128-49

Classe III

R$

29.090,62

1274 Regina Moretti Ferrari

564.388.348-15

Classe III

R$

28.292,85

1275 Regina Moura de Quevedo

139.699.351-72

Classe III

R$

4.265,05

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor
32.839,00

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Sim

Alteração

3.895,59

32.986,21

Classe III

-

N/A

Alteração

3.745,90

32.038,75

Classe III

-

N/A

Alteração

542,12

4.807,17

Classe III

1276 Reinaldo Massao Okamoto

396.771.419-53

Classe III

R$

17.984,18

-

N/A

Alteração

1277 Rejani Marlise Dreyer

570.847.930-20

Classe III

R$

1.524,60

-

N/A

Alteração

1278 Renata Bordini de Vecchi

412.668.888-96

Classe III

R$

11.460,74

Parcial

Alteração

17.353,65

-

4.337,85

22.322,03

Classe III

1,21

1.523,39

Classe III

2.652,21

14.112,95

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, JOSE ANTONIO PONTES CARDOSO e REGINA MARIA SICA
CARDOSO, com data de embarque para 03/09/2020. Em 05/12/19 foi feito único deposito (R$ 58.181,23)
liquido de comissao, Foi validado o pagamento do cliente. Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi
dividido igualmente entre eles. O credor apresentou divergência dfo valor do crédito com seu comprovante
bancário de seu desembolso no valor bruto.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Alfio Ferrari e Regina Ferrari com data de embarque para
07/06/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência
e repassado o valor líquido de (R$ 12.898,09) para a Recuperanda, restanto saldo residual de (R$ 46.688,90)
parcelado em 06 vezes no cartão de crédito. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores.
A relação da recuperanda não apresentou divergênca.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiras, Sras. Marina de Arruda Quevedo e
Regina Moura de Quevedo, com data de embarque prevista para 10/12/2020. As credoras constaram listadas na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito de R$ 8.530,10. Esta Administradora Judicial analisou informações
constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$
8.531,84, via transferência eletrônica e cartão de crédito, além de comissão paga a agência de R$ 1.082,50,
resultando em saldo a reembolsar de R$ 9.614,34. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs. Lucy Hitomi Miyazaki Okamoto e Reinaldo Massao Okamoto,
com data de embarque para 10/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listado na
Relação de Credores do art. 52 com crédito total de R$ 35.968,36, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
AJ validou valor total pago pelos credores de R$ 64.957,03, via depósitos e entrega de 4 cheques pré datados,
todavia todos os cheques foram resgatados no montante de R$ 28.983,03, sendo o valor residual de R$ 35.974,00.
Houve ainda pagamento de comissão à agência de turismo no valor de R$ 8.412,07, totalizando saldo a reembolsar
de R$ 44.386,07. Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização até a data do pedido de RJ, cujo crédito
correspondeu a R$ 44.644,06. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Rejani Marlise Dreyer e
Rogerio Dreyer, com data de embarque prevista para 05/09/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 3.049,20, segregado entre os passageiros. Esta Administradora
Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago
pelos credores de R$ 3.046,78, via transferência eletrônica. Não constou registro de pagamento de comissão.
Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Álvaro da Silva Junior, Andrea Gomes
de Macedo Vieira, Guilherme Gomes de Macedo Vieira, Paula Mendes Martins, Gomes da Silva, Renata Bordini
de Vecchi, Renata Gomes Hirsch, Renato de Macedo Vieira, Ricardo Hirsch, Renato Hirsch, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch, Silvana Maria Gomes da Silva, Vinicius Gomes da Silva, Enrico Hirsch, Felipe Hirsch e
Francesco Gomes Hirsch, com data de embarque prevista para 18/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 134.458,35, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 156.039,89.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 156.039,89,
segregado entre os passageiros, Álvaro da Silva Junior R$ 14.185,44, Andrea Gomes de Macedo Vieira R$
14.185,44, Guilherme Gomes de Macedo Vieira R$ 14.185,44, Paula Mendes Martins R$ 14.185,44, Gomes da
Silva 14.185,44, Renata Bordini de Vecchi 14.185,44, Renata Gomes Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch 14.185,44, Renato Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo Vieira 14.185,44, Ricardo Hirsch,
Silvana Maria Gomes da Silva 14.185,44, Vinicius Gomes da Silva 14.185,44, Enrico Hirsch 14.185,44, Felipe
Hirsch 14.185,44 e Francesco Gomes Hirsch 14.185,44, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1279 Renata Bordini de Vecchi

1280 Renata Cristina da Silva Pires

1281 Renata Gomes Hirsch

1282 Renata Gomes Hirsch

CPF

412.668.888-96

6316033877

266.232.158-08

266.232.158-08

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

690,25

-

N/A

Exclusão

Classe III

R$

1.721,23

-

N/A

Alteração

0,47

1.721,70

Classe III

Classe III

R$

11.460,74

Parcial

Alteração

2.652,20

14.112,94

Classe III

Classe III

R$

690,24

17.353,65

-

N/A

Exclusão

-

690,25

690,24

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

R$

Classe III

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Álvaro da Silva Junior, Andrea Gomes
de Macedo Vieira, Guilherme Gomes de Macedo Vieira, Paula Mendes Martins, Gomes da Silva, Renata Bordini
de Vecchi, Renata Gomes Hirsch, Renato de Macedo Vieira, Ricardo Hirsch, Renato Hirsch, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch, Silvana Maria Gomes da Silva, Vinicius Gomes da Silva, Enrico Hirsch, Felipe Hirsch e
Francesco Gomes Hirsch, com data de embarque prevista para 18/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 134.458,35, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 156.039,89.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 156.039,89,
segregado entre os passageiros, Álvaro da Silva Junior R$ 14.185,44, Andrea Gomes de Macedo Vieira R$
14.185,44, Guilherme Gomes de Macedo Vieira R$ 14.185,44, Paula Mendes Martins R$ 14.185,44, Gomes da
Silva 14.185,44, Renata Bordini de Vecchi 14.185,44, Renata Gomes Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch 14.185,44, Renato Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo Vieira 14.185,44, Ricardo Hirsch,
Silvana Maria Gomes da Silva 14.185,44, Vinicius Gomes da Silva 14.185,44, Enrico Hirsch 14.185,44, Felipe
Hirsch 14.185,44 e Francesco Gomes Hirsch 14.185,44, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual da Sra. Renata Cristina da Silva Pires, com
data de embarque prevista para 07/09/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito de R$ 1.721,23. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda
e documentos fornecidos e apurou valor pago pelo credor de R$ 1.721,770, via transferência eletrônica. Não
constou registro de pagamento de comissão no sistema. Mantivemos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º §
2º.
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Álvaro da Silva Junior, Andrea Gomes
de Macedo Vieira, Guilherme Gomes de Macedo Vieira, Paula Mendes Martins, Gomes da Silva, Renata Bordini
de Vecchi, Renata Gomes Hirsch, Renato de Macedo Vieira, Ricardo Hirsch, Renato Hirsch, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch, Silvana Maria Gomes da Silva, Vinicius Gomes da Silva, Enrico Hirsch, Felipe Hirsch e
Francesco Gomes Hirsch, com data de embarque prevista para 18/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 134.458,35, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 156.039,89.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 156.039,89,
segregado entre os passageiros, Álvaro da Silva Junior R$ 14.185,44, Andrea Gomes de Macedo Vieira R$
14.185,44, Guilherme Gomes de Macedo Vieira R$ 14.185,44, Paula Mendes Martins R$ 14.185,44, Gomes da
Silva 14.185,44, Renata Bordini de Vecchi 14.185,44, Renata Gomes Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch 14.185,44, Renato Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo Vieira 14.185,44, Ricardo Hirsch,
Silvana Maria Gomes da Silva 14.185,44, Vinicius Gomes da Silva 14.185,44, Enrico Hirsch 14.185,44, Felipe
Hirsch 14.185,44 e Francesco Gomes Hirsch 14.185,44, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Álvaro da Silva Junior, Andrea Gomes
de Macedo Vieira, Guilherme Gomes de Macedo Vieira, Paula Mendes Martins, Gomes da Silva, Renata Bordini
de Vecchi, Renata Gomes Hirsch, Renato de Macedo Vieira, Ricardo Hirsch, Renato Hirsch, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch, Silvana Maria Gomes da Silva, Vinicius Gomes da Silva, Enrico Hirsch, Felipe Hirsch e
Francesco Gomes Hirsch, com data de embarque prevista para 18/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 134.458,35, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 156.039,89.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 156.039,89,
segregado entre os passageiros, Álvaro da Silva Junior R$ 14.185,44, Andrea Gomes de Macedo Vieira R$
14.185,44, Guilherme Gomes de Macedo Vieira R$ 14.185,44, Paula Mendes Martins R$ 14.185,44, Gomes da
Silva 14.185,44, Renata Bordini de Vecchi 14.185,44, Renata Gomes Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch 14.185,44, Renato Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo Vieira 14.185,44, Ricardo Hirsch,
Silvana Maria Gomes da Silva 14.185,44, Vinicius Gomes da Silva 14.185,44, Enrico Hirsch 14.185,44, Felipe
Hirsch 14.185,44 e Francesco Gomes Hirsch 14.185,44, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
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fls. 2170

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

1283 Renata Mareto

308.769.538-60

Classe III

R$

4.071,77

1284 Renata Varella Dutra

466.354.247-68

Classe III

R$

27.277,66

1285 Renato Arioni Lupinacci

828.793.388-91

Classe III

R$

73.858,40

1286 Renato Barbosa

737.597.837-91

Classe III

R$

1287 Renato Cruz Laender

112.608.826-91

Classe III

R$

1288 Renato de Macedo Vieira

578.898.138-72

Classe III

R$

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

N/A

Alteração

2.541,06

6.612,83

Classe III

Sim

Alteração

3.358,55

30.636,21

Classe III

-

N/A

Sem movimento

73.858,40

Classe III

25.250,40

-

N/A

Alteração

2.805,60

28.056,00

Classe III

3.007,70

-

N/A

Alteração

1.669,31

4.677,01

Classe III

11.460,74

-

Análise Administradora Judicial

30.636,21

17.353,65

Parcial

Alteração

-

2.652,20

14.112,94

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas, CLAUDEMIR MARETO, RENATA MARETO e VANDINEIA
MARETO, com data de embarque para 06/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada
diretamente para a agência de turismo, que realizou repasse do valor de R$ 12.221,80, líquido de comissão, a
Recuperanda, em 07/01/2020. O valor de comissão registrado em sistema é de R$ 7.529,40. Em 06/01/2020, foi
realizado pagamento do valor residual de R$ 43.000,00, com cartão de crédito. Em 27/04/2020, houve registro do
estorno do valor integral pago com cartão de crédito.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiras, Srs. Renata Varella Dutra e Leila Gomes de Andrade,
com data de embarque para 06/09/2020, após o pedido de recuperação judicial (04/06/2020). As credoras
constaram listadas na Relação de Credores do Art. 52 pelo valor total de R$ 54.555,32. Foi apresentada
divergência de crédito acompanhada de recibos emitidos agência de turismo e crédito total pleiteado de R$
61.272,42, segregado em R$ 30.636,21 para cada passageira.
Esta Administradora Judicial empenhou análise aos documentos disponibilizados pela divergência de crédito, bem
como em informação sistêmica e em documentos fornecidos pela Recuperanda, e validou o valor total líquido
recebido pela Queensberry de R$ 54,555,32, além de comissão paga à agência de turismo no valor total de R$
6.717,10, totalizando crédito de R$ 61.272,42.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito e habilitamos o valor total de R$ 61.272,42, segregado
igualmente entre as passageiras Renata Varella Dutra e Leila Gomes de Andrade, na Classe III - Quirografário, da
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual do Sr. Renato Arioni Lupinacci, com data de
embarque prevista para 04/07/2020. O credor constou listado na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de
R$ 73.858,40. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor total pago pelo credor de R$ 73.858,40, via transferência eletrônica e
entrega de 4 cheques pré datados, todos compensados. Mantivemos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º §
2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Lavinia Pereira Da Silva
Cazzani e Renato Barbosa, com data de embarque prevista para 03/07/2020. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 50.500,80, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 56.112,00, via transferência bancária e cartão de crédito, além do
pagamento de comissão a agência de turismo no valor de R$ 5.611,20, totalizando R$ 56.112,00. Realizamos o
ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas Amelio Ferreira Maia, Maria Emilia Oliveira Maia, Itamar
Cessarini, Maria Eliane Oliveira Cesarini, Nadja Ribeiro Laender e Renato Cruz Laender a com data de embarque
para 05/04/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 18.786,27) para a Recuperanda, restante saldo residual de (R$
52.406,12) parcelado em 4 vezes no cartão de credito, houve ainda estorno total do Cartão de Credito. O crédito
foi dividido entre os 06 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Álvaro da Silva Junior, Andrea Gomes
de Macedo Vieira, Guilherme Gomes de Macedo Vieira, Paula Mendes Martins, Gomes da Silva, Renata Bordini
de Vecchi, Renata Gomes Hirsch, Renato de Macedo Vieira, Ricardo Hirsch, Renato Hirsch, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch, Silvana Maria Gomes da Silva, Vinicius Gomes da Silva, Enrico Hirsch, Felipe Hirsch e
Francesco Gomes Hirsch, com data de embarque prevista para 18/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 134.458,35, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 156.039,89.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 156.039,89,
segregado entre os passageiros, Álvaro da Silva Junior R$ 14.185,44, Andrea Gomes de Macedo Vieira R$
14.185,44, Guilherme Gomes de Macedo Vieira R$ 14.185,44, Paula Mendes Martins R$ 14.185,44, Gomes da
Silva 14.185,44, Renata Bordini de Vecchi 14.185,44, Renata Gomes Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch 14.185,44, Renato Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo Vieira 14.185,44, Ricardo Hirsch,
Silvana Maria Gomes da Silva 14.185,44, Vinicius Gomes da Silva 14.185,44, Enrico Hirsch 14.185,44, Felipe
Hirsch 14.185,44 e Francesco Gomes Hirsch 14.185,44, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
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fls. 2171

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

1289 Renato de Macedo Vieira

578.898.138-72

Classe III

R$

690,24

-

N/A

Exclusão

-

690,24

-

Classe III

1290 Renato Marinho Furoni

335.560.498-48

Classe III

R$

101,00

-

N/A

Exclusão

-

101,00

-

Classe III

1291 Renato Muller

819.853.808-97

Classe III

R$

20.719,56

-

N/A

Alteração

1292 Renato V. Pinho

161.067.509-63

Classe III

R$

33.445,54

-

Sim

Exclusão

1293 Renato Weber Santiago

059.114.000-49

Classe III

R$

24.554,75

-

N/A

Alteração

1294 Reni Spector

1295 Reynaldo Maia Muniz

2741785759

198.890.466-87

Classe III

R$

2.500,00

Classe III

R$

91.287,00

-

111.588,65

2.825,88

-

33.445,54

3.212,21

23.545,44

-

27.766,96

Classe III

Classe III

Classe III

N/A

Alteração

65.562,03

68.062,03

Classe III

Parcial

Alteração

20.301,65

111.588,65

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Álvaro da Silva Junior, Andrea Gomes
de Macedo Vieira, Guilherme Gomes de Macedo Vieira, Paula Mendes Martins, Gomes da Silva, Renata Bordini
de Vecchi, Renata Gomes Hirsch, Renato de Macedo Vieira, Ricardo Hirsch, Renato Hirsch, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch, Silvana Maria Gomes da Silva, Vinicius Gomes da Silva, Enrico Hirsch, Felipe Hirsch e
Francesco Gomes Hirsch, com data de embarque prevista para 18/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 134.458,35, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 156.039,89.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 156.039,89,
segregado entre os passageiros, Álvaro da Silva Junior R$ 14.185,44, Andrea Gomes de Macedo Vieira R$
14.185,44, Guilherme Gomes de Macedo Vieira R$ 14.185,44, Paula Mendes Martins R$ 14.185,44, Gomes da
Silva 14.185,44, Renata Bordini de Vecchi 14.185,44, Renata Gomes Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch 14.185,44, Renato Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo Vieira 14.185,44, Ricardo Hirsch,
Silvana Maria Gomes da Silva 14.185,44, Vinicius Gomes da Silva 14.185,44, Enrico Hirsch 14.185,44, Felipe
Hirsch 14.185,44 e Francesco Gomes Hirsch 14.185,44, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de bilhete aéreo com pagamento diretamente ao fornecedor, do qual será reembolsado conforme MP 295.
Excluímos o crédito da RC.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, RENATO MULLER e VALERIA MULLER, com data de embarque
para 07/09/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único depoisto para
recuperanda no valor de R$ 8.476,22 em 28/01/20. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão
descontado pela agência de turismo de R$ 5.651,75, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento
do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 32.962,90, com cartão de crédito. Crédito validado no montante
de (R$ 47.090,87) .Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
O credor apresentou divergência de crédito administrativa, comprovando com carta de crédito emitida pela cia
marítima e solicitando a exclusão do crédito da Relação de Credores. Acatamos o pedido.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, RENATO WEBER SANTIAGO e ROSANARA FIM SANTIAGO, com
data de embarque para 15/10/2020. Foram feitos dois depositos , em 09/12/19 deposito (R$ 11.059,46) liquido
de comissao e 24/12/19 (R$ 623,72) , valor residual pago em cartão de crédito de Renato em 09/12/2019 (R$
17.499,00), crédito de Rosanara em 09/12/2019 (R$ 17.499,00) pagos em 6 vezes, em 18/12/2019 cartão de
credito Renato (R$1214,16) pago quatro vezes e cartão de credito Rosanara (R$1214,16) pago quatro vezes.O
sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.424,42, do qual
habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente total (R$ 55.533,92) . Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o
crédito foi dividido igualmente entre eles..
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Idal Spector e Reni Spector, com
data de embarque prevista para 31/12/2020. Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52,
com crédito total de R$ 5.000,00, segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial
analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos
credores de R$ 127.539,34, via transferência bancária e cartão de crédito. Realizamos o ajuste do crédito na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a pagamento antecipado de compra de 2 pacotes (Files 2309312.1 e 2396968.1)
adquiridos para 2 passageiros, Srs. Denise Santana Muniz e Reynaldo Maia Muniz, com datas de embarque
previstas para 24/03/2021 e 24/05/2021, após o pedido de RJ. Cabe destacar que os credores constaram listados
na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 216.374,46, segregado igualmente entre os
passageiros. Foi apresentada divergência de crédito administrativa pleiteando o valor total do crédito de R$
223.177,30, todavia sem a apresentação de documentação suporte para análise.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos disponibilizados pela Recuperanda e consulta
sistêmica.
O pacote com referência do File 2309312.1 (Myanmar, Indochina, Tailândia, e outros), constaram diversos
pagamentos, entre os dias 25, 26 e 29 de julho/2019, que transitaram pela agência de turismo, sendo repassado
valores para a Recuperanda, líquido de comissão, cujo montante líquido totalizou R$ 185.379,00. Constou ainda,
em 11/11/2019, reembolso feito pela Recuperanda no valor de R$ 2.723,74, resultando no saldo de R$
182.655,26.
O pacote com referência do File 2396968.1 (Tahiti, Maeva e Ilha de Páscoa), constaram dois pagamentos a vista
para a agência de turismo, que procedeu com o repasse dos valores líquido de comissão de R$ 24.147,65 e R$
13.650,75, para a Recuperanda, ambos em 29/07/2019. Em 05/08/2019, constou reembolso pago pela
Recuperanda de R$ 3.998,94. O saldo a reembolsar deste pacote correspondeu ao valor de R$ 33.799,46
Adicionalmente, incluímos o valor de comissão de R$ 6.722,58.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito e alteramos o valor para faze constar R$ 223.177,30, na
Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º, segregado igualmente entre os passageiros.
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fls. 2172

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1296 Reynaldo Maia Muniz

1297 Reynaldo Spina

1298 Ricardo Antonio de Arruda Veiga

1299 Ricardo Augusto Veiga de Oliveira

1300 Ricardo Cury

1301 Ricardo Dias

1302 Ricardo Elias de Carvalho Gabriel

CPF

198.890.466-87

010.518.268-02

032.407.038-15

9793348100

015.251.157-15

133.606.046-87

515.733.347-15

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

R$

16.900,23

3.143,58

24.178,78

Classe III

R$

28.247,34

Classe III

R$

13.543,11

Classe III

Classe III

R$

R$

31.561,43

22.219,20

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

-

-

21.934,00

-

-

N/A

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Exclusão

Sem movimento

Alteração

Valor Movimento

-

16.900,23

-

4.804,21

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

3.143,58

28.982,99

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

N/A

Alteração

3.454,19

31.701,53

Classe III

Parcial

Alteração

11.541,55

25.084,66

Classe III

N/A

N/A

Alteração

Alteração

435,50

3.518,66

31.996,93

25.737,86

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a pagamento antecipado de compra de 2 pacotes (Files 2309312.1 e 2396968.1)
adquiridos para 2 passageiros, Srs. Denise Carmem Capozzielli e Leonardo Capozzielli Loduca Cruz, com datas
de embarque previstas para 24/03/2021 e 24/05/2021, após o pedido de RJ. Cabe destacar que os credores
constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 216.374,46, segregado igualmente
entre os passageiros. Foi apresentada divergência de crédito administrativa pleiteando o valor total do crédito de
R$ 223.177,30, todavia sem a apresentação de documentação suporte para análise.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos disponibilizados pela Recuperanda e consulta
sistêmica.
O pacote com referência File 2309312.1 (Myanmar, Indochina, Tailândia, e outros), constaram diversos
pagamentos, entre os dias 25, 26 e 29 de julho/2019, que transitaram pela agência de turismo, sendo repassado
valores para a Recuperanda, líquido de comissão, cujo montante líquido totalizou R$ 185.379,00. Constou ainda,
em 11/11/2019, reembolso feito pela Recuperanda no valor de R$ 2.723,74.
O pacote com referência File 2396968.1 (Tahiti Maeva e Ilha de Páscoa), constaram dois pagamentos a vista para
a agência de turismo, que procedeu com o repasse dos valores líquido de comissão de R$ 24.147,65 e R$
13.650,75, para a Recuperanda, ambos em 29/07/2019. Em 05/08/2019, constou reembolso pago pela
Recuperanda de R$ 3.998,94. O valor total pago de comissão, registrado no sistema da Recuperanda é de R$
28.882,72, do qual habilitamos.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito e alteramos o valor para faze constar R$
245.336,78, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º, segregado em R$ 122.668,39,
para o Sr. Reynaldo Maia Muniz, e R$ 122.668,39, para a Sra. Denise Santana Muniz.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem do Sr. Reynaldo Spina, com data de embarque prevista
para 10/07/2020. O credor constou listado na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de R$ 3.143,58. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago pelo credor de R$ 3.143,58, via transferência eletrônica. Não constou registro de pagamento de
comissão no sistema. Mantivemos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, ANA CRISTINA PARDINI e RICARDO ANTONIO DE ARRUADA
VEIGA, com data de embarque para 27/09/2020. Foi feito um deposito 06/02/20 valor de (R$ 51.445,48) A
recuperanda descontou do credor o pagamento de uma nota fiscal de comissão da Due Turismo LTDA. O
pagamento do valor residual (R$ 56.628,00) foi realizado diretamente para fornecedor. O sistema da Recuperanda
registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 9.607,24, do qual habilitamos. Foi validado
o pagamento do cliente montante de ( 57.965,98). Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido
igualmente entre eles. A relação de credores da Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa análise,
decorrente de arredondamento da conversão da moeda.ido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ELAINE RICEVICH BASTOS DE OLIVEIRA, com data de
embarque para 05/09/2020, que não ocorreu. Em 14/02/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via
depósito bancário no valor líquido de R$ 56.494,67 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência,
indicado no sistema, é de R$ 6.908,37. Adicionalmente,não aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do
vencimento do embarque (05/09/2020) pois a data é posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O
crédito validado por esta AJ não apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da
Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas ANA MARIA PERONE CURY e RICARDO CURY, com data de
embarque para 24/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 3.966,80) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento
residual (R$ 31.922,40) via cartão de Cheque, parcelado em 5 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou
com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do
montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Ricardo Dias e Tania Dias, com
data de embarque prevista para 09/04/20. Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 63.122,86, segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou
informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores
de R$ 63.123.83, via cartão de crédito. Ainda, houve comissão referente a NFE 31400 no valor de R$ 782,47.
Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, RICARDO ELIAS DE CARVALHO GABRIEL e REGINA LUCIA
CARDOZO GABRIEL, com data de embarque para 11/05/2020, que não ocorreu. Foi realizado pagamento do
valor da entrada em conta da agência de turismo, que realizou o repasse do valor líquido de comissão de R$
13.087,05, em 23/12/2019, via transferência eletrônica para a Recuperanda. O valor da comissão paga registrado
no sistema da Recuperanda é de R$ 5.758,56. Em 20/12/2019, foi realizado pagamento do valor residual de R$
32.380,96 por meio de cartão de crédito. O resultado da validação realizada por esta AJ apresentou divergência ao
valor listado pela Recuperanda, por valor que sistemicamente foi transferido do file dos pagamentos
supramencionados 2352680.5 (não embarcado) para o file 2450057.1 (não embarcado) e não foi considerado na
RC da Recuperanda, bem como pelo cálculo de atualização do crédito da data do vencimento do embarque
(11/05/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2173

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

1303 Ricardo Ferraz Riedel

678.637.368-20

Classe III

R$

5.829,94

1304 Ricardo Hirsch

273.291.158-51

Classe III

R$

11.460,74

1305 Ricardo Hirsch

273.291.158-51

Classe III

R$

690,24

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

17.353,65

-

Análise Administradora Judicial
Movimento

N/A

Alteração

Parcial

Alteração

N/A

Exclusão

Valor Movimento

-

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

2.913,96

2.915,98

Classe III

2.652,20

14.112,94

Classe III

690,24

-

Classe III

1306 Richard Dancour

268.640.707-78

Classe III

R$

21.186,44

-

N/A

Alteração

2.579,47

23.765,91

Classe III

1307 Rita Catia da Silva Kiister

740.663.237-15

Classe III

R$

20.442,98

-

N/A

Alteração

2.787,73

23.230,71

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas BEATRIZ BUARQUE DE GUSMAO RIEDEL, RICARDO
FERRAZ RIEDEL, WALTER ZINN e MARIANE ZINN, com data de embarque para 12/07/2020. Foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, cujo valor registrado no sistema da Recuperanda, repassado
pela agência é de R$ 6.421,08. Houve ainda pagamento residual (R$ 6.132,00) com cartão de crédito. O sistema
da Recuperanda não registrou valor de comissão da agência. Constou na fatura, multa por cancelamento da reserva
no valor de USD 203 (R$ 889,14), que foi deduzido do crédito. Na Relação de Credores da Recuperanda não
foram listados os credores Walter Zinn e Marianne Zinn. O resultado de nossa análise apresentou equena
divergência do valor total do file listado pela Recuperanda, todavia, incluímos os credores Walter Zinn e Marianne
Zinn.
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Álvaro da Silva Junior, Andrea Gomes
de Macedo Vieira, Guilherme Gomes de Macedo Vieira, Paula Mendes Martins, Gomes da Silva, Renata Bordini
de Vecchi, Renata Gomes Hirsch, Renato de Macedo Vieira, Ricardo Hirsch, Renato Hirsch, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch, Silvana Maria Gomes da Silva, Vinicius Gomes da Silva, Enrico Hirsch, Felipe Hirsch e
Francesco Gomes Hirsch, com data de embarque prevista para 18/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 134.458,35, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 156.039,89.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 156.039,89,
segregado entre os passageiros, Álvaro da Silva Junior R$ 14.185,44, Andrea Gomes de Macedo Vieira R$
14.185,44, Guilherme Gomes de Macedo Vieira R$ 14.185,44, Paula Mendes Martins R$ 14.185,44, Gomes da
Silva 14.185,44, Renata Bordini de Vecchi 14.185,44, Renata Gomes Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch 14.185,44, Renato Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo Vieira 14.185,44, Ricardo Hirsch,
Silvana Maria Gomes da Silva 14.185,44, Vinicius Gomes da Silva 14.185,44, Enrico Hirsch 14.185,44, Felipe
Hirsch 14.185,44 e Francesco Gomes Hirsch 14.185,44, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Álvaro da Silva Junior, Andrea Gomes
de Macedo Vieira, Guilherme Gomes de Macedo Vieira, Paula Mendes Martins, Gomes da Silva, Renata Bordini
de Vecchi, Renata Gomes Hirsch, Renato de Macedo Vieira, Ricardo Hirsch, Renato Hirsch, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch, Silvana Maria Gomes da Silva, Vinicius Gomes da Silva, Enrico Hirsch, Felipe Hirsch e
Francesco Gomes Hirsch, com data de embarque prevista para 18/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 134.458,35, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 156.039,89.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 156.039,89,
segregado entre os passageiros, Álvaro da Silva Junior R$ 14.185,44, Andrea Gomes de Macedo Vieira R$
14.185,44, Guilherme Gomes de Macedo Vieira R$ 14.185,44, Paula Mendes Martins R$ 14.185,44, Gomes da
Silva 14.185,44, Renata Bordini de Vecchi 14.185,44, Renata Gomes Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch 14.185,44, Renato Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo Vieira 14.185,44, Ricardo Hirsch,
Silvana Maria Gomes da Silva 14.185,44, Vinicius Gomes da Silva 14.185,44, Enrico Hirsch 14.185,44, Felipe
Hirsch 14.185,44 e Francesco Gomes Hirsch 14.185,44, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, Maria Adelaide Andrade Dancour e Richard Dancour, com data de
embarque para 08/09/2020. Foi feito um pagamento em cartão de crédito, sendo 03/12/19 cartão de Maria
Adelaide ( R$ 30.666,58) e deposito bancario valor de ( R$ 12.279,04). A viagem do casal com file 2340380-9
com embarque original 02/06/20 foi transferido para 2340410-7 com embarque vigente para 08/09/20, portanto
foi validado o pagamento do cliente montante de ( R$ 47.531,82). O sistema da Recuperanda registrou valor de
comissão descontado pela agência de turismo de R$ 5.158,94, do qual habilitamos. Constam 2 passageiros, motivo
pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas, Srs. Karla Fernanda da Silva Kiister, Nivaldo KiisterRita Catia Da
Silva Kiister, com data de embarque para 09/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram
listado na Relação de Credores do art. 52 com crédito total de R$ 61.328,94, segregado igualmente entre os 3
passageiros. Foi realizado pagamento da entrada a vista para a agência de turismo, que realizou repasse para a
Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 7.834,53, em 23/12/2019. Contou registrado no sistema da
Recuperanda comissão paga a agência no valor de R$ 8.024,20, do qual habilitamos. O saldo de R$ 53.494,62 foi
pago mediante a entrega de 6 cheques pré datados, sendo que todos foram compensados. Adicionalmente,
realizamos cálculo de atualização do crédito da data do embarque vencido até a data do pedido de RJ
(04/06/2020).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2174

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

1308 Rita de Cassia Costa Pompeia Fraga

324.445.048-28

Classe III

R$

88.197,65

-

N/A

Alteração

1309 Rita de Cassia Walter

454.510.799-00

Classe III

R$

12.549,88

-

N/A

1310 Rita Regina Sanches

047.741.438-98

Classe III

R$

25.228,06

-

N/A

Valor Movimento

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

7.388,97

80.808,68

Classe III

Alteração

930,79

13.480,67

Classe III

Alteração

3.441,60

28.669,66

Classe III

1311 Roberto Alves Maria

127.400.808-59

Classe III

R$

4.474,26

-

N/A

Alteração

2.618,18

7.092,44

Classe III

1312 Roberto Aparecido Rodrigues de Brito

257.937.641-00

Classe III

R$

21.608,29

-

N/A

Alteração

2.650,29

24.258,58

Classe III

1313 Roberto Araujo Sallles de Souza

846.353.128-87

Classe III

R$

24.511,21

-

N/A

Alteração

3.153,26

27.664,47

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacotes de viagens (files 2355176.1 e 2420375.1) por 2 passageiras,
Sras. Neith Maria Costa e Rita de Cassia Costa Pompeia Fraga. As credoras constaram listadas na Relação de
Credores do Art. 52 com valores de R$ 120.400,47 (Neith Maria Costa) e R$ 88.197,65 (Rita de Cassia Costa
Pompeia Fraga).
O file 2355176.1 foi adquirido somente pela credora Neith Maria Costa, do qual comprovamos valor total
recebido pela Recuperanda de R$ 32.202,82. Não houve pagamento de comissão à agência de turismo visto que a
venda se deu por setor interno da Recuperanda (Loja). Atualizamos o crédito até a data do pedido de RJ
(04/06/2020), para o valor de R$ 32.972,98.
O file 2420375.1 foi adquirido somente pelas 2 credoras, Sras. Neith Maria Costa e Rita de Cassia Costa Pompeia
Fraga, do qual comprovamos valor total recebido pela Recuperanda de R$ 161.617,35. Para este file também não
houve pagamento de comissão. Atualizamos o crédito que correspondeu ao valor total de R$ 162.449,27, do qual
segregamos entre as passageiras.
Diante do exposto, habilitamos os créditos atualizados de R$ 114.197,62, para a Sra. Neith Maria Costa, e R$
81.224,64, para a Sra. Rita de Cassia Costa Pompeia Fraga, na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, MARIA MARCIANI MACHADO BECKER e RITA DE CASSIA
WALTER, com data de embarque para 14/05/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que
repassou em único depoisto para recuperanda, mas o respectivo valor pertencente do file 2332073.6 foi de R$
6.245,19 em 11/12/2019 oriundo do file 2332073.5, por meio de tranferência sistêmica. O sistema da
Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 1.744,80, do qual habilitamos.
Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 23.690,40, com cartão
de crédito, todavia, foi estornado R$ 3.094,58 em 05/05/20. Crédito validado no montante de (R$ 26.841,01) com
atualização monetária ( R$ 120,31).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente
entre eles.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual da Sra. Rita Regina Sanches, com data de
embarque prevista para 12/06/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de
R$ 25.228,06. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelo credor de R$ 25.228,06, via transferência eletrônica e cartão de
crédito, além do pagamento de comissão a agência de turismo no valor de R$ 3.441,60, resultando no crédito de
R$ 28.669,66. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Neuza Boer Alves Maria e Roberto
Alves Maria , com data de embarque prevista para 13/05/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 8.948,52, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago pelos credores de R$ 14.184,87, via transferência bancária e cartão de crédito. A diferença está
no valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 5.168,38. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, Lediane Aparecida Bueno de Brito e Roberto aparecido Rodrigues de
Brito, com data de embarque para 02/06/2020. Foi feito um pagamento em cartão de crédito, sendo 03/12/19
cartão de Roberto Aparecido Rodrigues valor de ( R$ 30.666,58) e deposito bancario valor de ( R$ 12.550,00).O
valor residual de ( R$ 27.014,40) foi pago direto ao fornecedor. O sistema da Recuperanda registrou valor de
comissão descontado pela agência de turismo de R$ 5.268,26, do qual habilitamos. Foi validado o pagamento do
cliente montante de ( R$ 48.484,84) com atualização monetária ( R$ 32.32) para data de pedido de RJ. Constam 2
passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas MARIA DE FATIMA SCARPARO e ROBERTO ARAUJO
SALLLES DE SOUZA, com data de embarque para 09/09/2020, posterior a data do pedido de RJ. Em
05/02/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o
valor líquido para a Recuperanda. Cabe destacar que o repasse feito pela agência constou em uma única operação
as entradas dos files 2341359.2 e 2341359.3 (Carlos Negro e Rosana Negro). No dia 07/02/2020, houve
transferência interna no sistema da Recuperanda, no valor de R$ 12.230,68, a fim de ajustar o crédito para o file
correto (2341359.3). O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 6.306,52. Segundo
constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 36.793,68 foi pago em duas operações de cartão de
crédito, nos valores de R$ 18.396,84, nos dias 06/02/2020 e 07/02/2020, parceladas em 7 vezes. Não houve saldo
de atualização, visto que o vencimento da viagem ocorreu em data posterio a data do pedido de RJ.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2175

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1314 Roberto Brolazo

1315 Roberto Brugnaro Junior

CPF

3489779800

175.570.678-27

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

42.788,85

25.714,07

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

0,54

Alteração

3.504,99

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

42.789,39

29.219,06

Classe III

Classe III

1316 Roberto Cerulli Vezozzo

843.066.889-68

Classe III

R$

14.353,00

-

N/A

Alteração

-

0,55

1317 Roberto Cesar Bramucci Junior

100.923.568-00

Classe III

R$

224,42

-

N/A

Exclusão

-

224,42

1318 Roberto de Oliveira Roca

983.075.928-87

Classe III

R$

16.547,84

Não

Alteração

-

2.447,15

14.100,70

Classe III

1319 Roberto Gozzi

130.606.608-59

Classe III

R$

32.427,24

N/A

Alteração

7.390,29

39.817,53

Classe III

22.199,98

-

14.352,45

Classe na RC
Art. 7º § 2º

-

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Maria Regina Brolazo e Roberto Brolazo, com
data de embarque para 11/08/2020, após o pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52 com valor total de R$ 85.577,70, segregado entre os passageiros. Foi
apresentada divergência de crédito administrativa na qual não constestou o valor do crédito, porém informou que o
valor total deve ser habilitado em nome de apenas 1 passageiro e pagante, o Sr. Roberto Brolazo.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise da divergência de crédito, bem como em informação sistêmica
e em documentos fornecidos pela Recuperanda e validou o financeiro recebido pela Recuperanda no valor total de
R$ 85.578,78, para os Files 2473446.1 e 2473446.2. Não houve comissão paga a agencia de turismo visto que a
venda foi realizada por setor interno da Recuperanda (Loja).
Diante do exposto, não acatamos a divergência de crédito, visto que o critério utilizado para a habilitação de
clientes é a segregação do crédito entre os passageiros, todavia alteramos a relação de credores para fazer constar
crédito total de R$ 85.578,78, segregado igualmente entre os credores Maria Regina Brolazo e Roberto Brolazo,
na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Milena Simoneti Brugnaro e
Roberto Brugnaro Junior, com data de embarque prevista para 08/07/2020. os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito de R$ 51.428,14. Esta Administradora Judicial analisou informações
constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$
51.427,00, via transferência eletrônica e cartão de crédito, além de comissão paga a agência de R$ 7.011,12,
resultando em saldo a reembolsar de R$ 58.438,12. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 6 passageiros, Srs. DUARTE JOSE FERRAZ BRANCO, FLAVIO
ANTONIO ALQUERES DE SOUZA, ISABEL CRISTINA BETTENCOURT FRANÇA RODRIGUES,
SANDRA MARIA CARDOSO DE SOUZA, ROBERTO CERULLI VEZOZZO e LETICIA FROES VEZOZZO,
com data de embarque para 07/08/2020, data posterior a Recuperação Judicial. Foram realizados três pagamentos
via depósito no valor de R$ 28.848,27, no dia 30/09/2019, no valor de R$ 17.159,00, no dia 02/10/2019, e por
fim no valor de R$ 11.318,11 no dia 04/10/2019. Não constou pagamento de comissão visto que a venda ocorreu
por setor interno da Recuperanda (Loja). Houve ainda pagamento residual no valor total de R$ 45.272,44,
mediante a entrega de 4 cheques pré datados, sendo que todos foram compensados. Além dos pagamentos
mencionados, foram realizados 4 pagamentos com cartão de crédito, nos valores de R$ 10.000,00, 1 pagamento
con caartão de crédito no valor de R$ 28.848,27 e 1 pagamento com cartão de crédito no valor de R$ 15.919,80,
todavia, todos os pagamentos realizados com cartão foram integralmente estornados e comprovados pela
Recuperanda. Diante do exposto, o valor apurado por esta Administradora Judicial apresentou pequena
divergência com o valor constante da Relação de Credore do Art. 52, sendo que habilitamos o valor de R$
86.114,71, na Classe III - Quirografário, segregado igualmente para os 6 passageiros.
Trata-se de crédito referente a compra de aéreo pelo Sr. Roberto Cesar Bramucci Junior, com data de embarque
prevista para 13/06/2020. O credor constou listado na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de R$ 224,42.
Foi verificado que o pagamento ocorreu diretamente para a cia aérea (BCC), do qual será reembolsado conforme
MP 295. Excluímos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a de compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Fatima Regina Gomes
Furlan e Roberto de Oliveira Roca, com data de embarque prevista para 30/08/2020, após o pedido de
recuperação judicial (04/09/2020). Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 33.095,69, segregado igualmente entre os passageiros.
Foi apresentada divergência de crédito com a apresentação de documentação (recibo de pagamento emitido pela
agência de turismo), na qual os credores requerem crédito total de R$ 44.399,96.
Esta Administradora Judicial empreendeu análise ao documento disponibilizado na divergência de crédito
formulada pelos credores, bem como em informações do sistema da Recuperanda e de documentos fornecidos pela
Queensberry. Foi validado valor total recebido pela Recuperanda de R$ 40.380,42, além de comissão paga à
agência de turismo no valor de R$ 4.021,16, totalizando R$ 44.401,58. Todavia, constou registrado no sistema da
Recuperanda (vide documento anexo) multa cobrada por cancelamento da viagem, no importe de R$ 16.200,18
(USD 3.875,64), reduzindo o valor do crédito para R$ 28.201,40.
Diante do exposto, não acatamos a divergência de crédito, sendo o valor apurado total de R$ 28.201,40, segregado
para cada passageiro no valor de R$ 14.100,70, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º §
2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, NEUSA DOMINGUEZ GOZZI e ROBERTO GOZZI, com data de
embarque para 14/05/2020, que não ocorreu. Em 24/01/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via
depósito bancário no valor líquido de R$ 64.854,47 para a Recuperanda. O sistema da Recuperanda registrou
valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 14.425,20. Adicionalmente, aplicamos cálculo de
atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (14/05/2020) até a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1320 Roberto Miguel Postel

1321 Roberto Nogueira Boscardin

CPF

450.097.408-34

307.320.509-87

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

21.952,62

41.775,01

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Exclusão

1322 Roberto Pache Mahlmeister

265.274.648-00

Classe III

R$

53.965,13

-

N/A

Exclusão

1323 Roberto Pozzi

599.918.018-04

Classe III

R$

16.170,64

-

N/A

Alteração

1324 Rodolfo Acatauassu Tocantins

135.553.757-68

Classe III

R$

11.114,40

1325 Rodolfo Senff Neto

000.680.559-00

Classe III

R$

25.908,16

1326 Rodrigo Angerami

214.408.828-43

Classe III

R$

12.122,48

1327 Rodrigo de Castro Memória Ribeiro

670.027.061-87

Classe III

R$

2.835,84

-

-

14.815,50

-

N/A

Valor Movimento

Alteração

2.850,36

-

-

41.775,01

53.965,13

3.563,85

49,65

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

24.802,98

-

-

19.734,49

11.164,05

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

N/A

Alteração

3.841,76

29.749,92

Classe III

Parcial

Alteração

1.544,10

13.666,58

Classe III

N/A

Alteração

979,42

3.815,26

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas BERENICE COSTA BRITO e ROBERTO MIGUEL POSTEL, com
data de embarque para 10/05/2020, sendo que o embarque não ocorreu. Em 17/02/2020, foi feito pagamento do
valor da entrada, via transferência bancária, para a conta da Recuperanda no valor de R$ 17.748,72, sendo que a
comissão (R$ 5.412,09) foi paga a agência em 21/02/2020. Adicionalmente, foi realizado, em 17/02/2020,
pagamento do valor residual de R$ 31.570,56, via cartão de crédito. Procedemos com o ajuste
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Lourencita Beltrão Molento Boscardin e Roberto
Nogueira Boscardin, com embarque previsto para 20/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos
pagamentos totalizou R$ 83.550,03, além de comissão paga a agência de R$ 8.674,45. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 83.550,01, na classe III - quirografários,
correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 21.104,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 21.104,00
(em moeda estrangeira), em favor de Lourencita Beltrão Molento Boscardin e Roberto Nogueira Boscardin, na
Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Marli Armiliato Mahlmeister e Roberto Pache
Mahlmeister, com embarque previsto para 18/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos
totalizou R$ 107.930,26, além de comissão paga a agência de R$ 10.340,31. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 107.930,26, na classe III - quirografários, correspondente ao
valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 24.698,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 24.698,00
(em moeda estrangeira), em favor de Marli Armiliato Mahlmeister e Roberto Pache Mahlmeister, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Maria Lucia Muller Pozzi e
Roberto Pozzi, com data de embarque prevista para 14/05/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito de R$ 32.341,27. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes
do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 9.201,37, via
transferência eletrônica e mediante entrega de 4 cheques pré datados (total de R$ 46.276,00), porém 2 cheques no
valor de R$ 23.138,00 foram resgatados e devolvidos. Houve ainda, pagamento de comissão no valor de R$
6.941,98. Assim o saldo a reembolsar totalizou R$ 39.281,35. Realizamos a atualização do crédito da data do
vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo crédito atualizado correspondeu a R$
39.468,97. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 3 passageiros, Gisela Coelho Tocantins, Rodolfo
Acatauassu Tocantins e Silvia Maria Coelho Tocantins , com data de embarque prevista para 14/05/2020. Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 33.343,20, segregado
igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 33.342,70, via transferência
bancária e cartão de crédito. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CLARA APARECIDA ANTUNES MOTA PAES e RODOLFO
SENFF NETO, com data de embarque para 09/04/2020, que não ocorreu. Em 20/11/2019 e em 21/11.2019,
ocorreram pagamentos a vista para a agência de turismo, que realizou repasse para a Recuperanda, líquido de
comissão, nos valores de R$ 2.277,56 e R$ 8.982,23, respectivamente. O valor de comissão registrado no sistema
da Recuperanta foi de R$ 6.969,33. Também no dia 21/11/2019, foram realizados 2 pagamentos com cartões de
crédito, parecelados em 6x, nos valores de R$ 20.587,07 e R$ 19.969,46.
Trata-se de pacote contratado para Adriana Flavia Camilloe Rodrigo Angerami, com data de embarque para
06/09/2020, não embarcado. Foi feito pagamento via depósito bancário da entrada (R$ 6.180,14) e saldo residual
(R$ 14.963,14) parcelado em 4 vezes bem como pagamento no valor de (R$ 3.103,03) parcelado em 4 x no cartão
referente a alterações na reserva. A relação de credores da Recuperanda não apresentou diverências.
Trata-se de pacote contratado para 11 pessoas são elas Adriana Belford, Daniela Trajano, Felipe Barbosa, Reis
Isabela, Czarneski, Maria Izabel, Mey Barbosa, Pedro Henrique, Rodrigo de Castro, Rosenir Taranteli, Samuel
Pereira e Thaciana Eurides, com data de embarque para 24/03/2020, não embarcados. Foi feito pagamento via
depósito bancário da entrada (R$ 32.855,55) e saldo residual (R$ 40.000) parcelado em 4 vezes, identificamos
que o pagamento via cartão de credito foi estornado. Identificamos multa por cancelamento no valor de (R$
1.657,31). A relação de credores da Recuperanda não apresentou diverências.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2177

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1328 Rogerio de Oliveira Barros

CPF

201.975.609-97

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

34.556,33

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

1329 Rogerio Dreyer

077.735.950-20

Classe III

R$

1.524,60

-

N/A

Alteração

1330 Rogerio Nunes Pinto Nogueira

192.586.157-00

Classe III

R$

11.349,41

-

N/A

Alteração

1331 Rogerio Nunes Pinto Nogueira

192.586.157-00

Classe III

R$

25.780,18

-

N/A

Exclusão

1332 Romulo Nagib Lasmar

010.923.241-00

Classe III

R$

14.873,32

-

N/A

Sem movimento

1333 Ronald Mario Michelsohn

230.570.687-15

Classe III

R$

1.857,91

-

N/A

Alteração

1334 Ronan Guilherme Giuliangeli

073.338.139-16

Classe III

R$

18.791,64

-

N/A

1335 Rosa Beatriz Foresti

178.740.500-10

Classe III

R$

23.716,12

-

1336 Rosa Maria Mello Dias

108.653.737-87

Classe III

R$

19.097,33

-

Valor Movimento

-

-

-

4.223,06

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

30.333,27

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

1,21

1.523,39

Classe III

30.698,54

42.047,95

Classe III

25.780,18

-

-

Classe III

14.873,32

Classe III

1.246,09

3.104,00

Classe III

Alteração

4.144,14

22.935,78

Classe III

N/A

Alteração

3.095,24

26.811,36

Classe III

N/A

Alteração

2.680,41

21.777,74

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Sandra Regina Schievano Barros e
Rogerio de Oliveira Barros com data de embarque prevista para 12/05/2020. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 69.112,66, segregado igualmente entre os
passageiros.Oocorreu uma divergência nos valores devido ao fato de considerarmos o Estorno do cartão no valor
de R$ 17.648,32. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 60.355,86, via transferência bancária e cartão de
crédito. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Rejani Marlise Dreyer e
Rogerio Dreyer, com data de embarque prevista para 05/09/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 3.049,20, segregado entre os passageiros. Esta Administradora
Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago
pelos credores de R$ 3.046,78, via transferência eletrônica. Não constou registro de pagamento de comissão.
Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente adiantamento de compra de 2 pacotes (Files 2331962.4 e 2332577.17) adquiridos
para 2 passageiros, Srs. Fatima Filizzola Nogueira e Rogerio Nunes Pinto Nogueira, com datas de embarques
prevista para 05/04/2020 e 03/09/2020, respectivamente.
Quanto ao crédito do pacote do file 2331962.4, houve único pagamento a vista para a agência de turismo, que
realizou repasse do valor líquido de comissão de R$ 51.560,94, para a Recuperanda, em 12/03/2020. O sistema da
Recuperanda registrou pagamento de comissão total para este pacote de R$ 6.605,70, do qual habilitamos. Não
houve cálculo de atualização visto que o embarque previsto é datado após o pedido de RJ.
Diante do exposto, habilitamos crédito total de R$ 84.095,90, segregado entre os passageiros.
Trata-se de crédito referente adiantamento de compra de 2 pacotes (Files 2331962.4 e 2332577.17) adquiridos
para 2 passageiros, Srs. Fatima Filizzola Nogueira e Rogerio Nunes Pinto Nogueira, com datas de embarques
prevista para 05/04/2020 e 03/09/2020, respectivamente.
Quanto ao crédito do pacote do file 2331962.4, houve único pagamento a vista para a agência de turismo, que
realizou repasse do valor líquido de comissão de R$ 51.560,94, para a Recuperanda, em 12/03/2020. O sistema da
Recuperanda registrou pagamento de comissão total para este pacote de R$ 6.605,70, do qual habilitamos. Não
houve cálculo de atualização visto que o embarque previsto é datado após o pedido de RJ.
Diante do exposto, habilitamos crédito total de R$ 84.095,90, segregado entre os passageiros.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Soler Chamorro Lasmar e
Romulo Nagib Lasmar, com data de embarque prevista para 07/06/2020, após o pedido de RJ. Cabe destacar que
os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 29.746,64, segregado
igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelo credor de R$ 74.371,44 com cartão de crédito,
porém com estorno posterior do valor de R$ 44.624,80, gerando saldo a reembolsar de R$ 29.746,64. Mantivemos
o crédito.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Rosali MIchelsohn Ronald Mario
michelsohn, com data de embarque prevista para 17/02/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 3.715,81, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago pelos credores de R$ 6.207,99, via transferência bancária e cartão de crédito. A diferença está
no valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 2478,83. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana Clara Ludving da Cunha, Roman Guilherme Giuliangeli e Suedis
de Lourdes Pelizaro Giuliangeli, com data de embarque para que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da
entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 12.798,24) para a
Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 38.973,04) via cartão de Cheque, parcelado em 9 vezes. O
valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi
acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido
de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Maria Dolores Fidalgo Trevisan e Rosa Beatriz Foresti , com data de
embarque para 15/10/2020. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e
repassado o valor líquido de (R$ 24.691,27) para a Recuperanda, porém, neste deposito contém valores de ( R$
1552,98 ) e ( R$ 9.781,20) que pertecem a outros passageiros referente File 2332530.3. Houve ainda pagamento
residual em dois cartões de credito em 09/12/19 (R$ 16.025,33) Rosa Beatriz Foresti e (R$ 18.049,83) Maria
dolores. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
6.190,47, do qual habilitamos.Foi validado o crédito pelo montante de ( R$ 53.622,72) O crédito foi dividido entre
os 2 passageiros na Relação de Credores.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs.Lize Dias Da Cunha e Rosa Maria Mello Dias, com data de
embarque para 15/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores constaram listado na Relação de
Credores do art. 52 com crédito total de R$ 38.194,66 , segregado igualmente entre os 2 passageiros. . A compra
foi realizada por intermédio de uma agência, ocasionando a habilitação da comissão, no vlaor de R$ 5.208,36. O
saldo de R$ 30.382,12 foi pago mediante a cartão de crédito, e o restante do valor em Depósito realizado em
21/01/2020. O crédito foi validado no montante de (R$ 43.555,48), cujo valor será segregadoentre os passageiros.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

1337 Rosali Michelsohn

298.251.647-00

Classe III

R$

1.857,90

-

N/A

Alteração

1.246,09

3.103,99

Classe III

1338 Rosalva Yedda Gambardella Guimaraes Mello

742.075.988-04

Classe III

R$

18.600,75

-

N/A

Alteração

1.898,07

20.498,82

Classe III

1339 Rosamaria da Fonseca Ponce Pugliese

466.998.998-72

Classe III

R$

1.797,99

-

N/A

Alteração

39,40

1.837,39

Classe III

1340 Rosana Balzi Asprino

7063634852

Classe III

R$

2.472,50

-

N/A

Alteração

0,92

2.473,42

Classe III

1341 Rosana Mara Scarparo Negro

8373867805

Classe III

R$

24.512,18

-

N/A

Alteração

3.153,26

27.665,44

Classe III

1342 Rosana Werneck

465.930.637-20

Classe III

R$

21.254,90

-

N/A

Alteração

2.739,66

23.994,56

Classe III

1343 Rosanara Fim Santiago

195.046.320-68

Classe III

R$

24.554,75

-

N/A

Alteração

3.212,21

27.766,96

Classe III

1344 Rosane Hibari Aguni Metello

794.850.491-53

Classe III

R$

17.719,80

-

N/A

Alteração

115,90

17.835,70

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Rosali MIchelsohn Ronald Mario
michelsohn, com data de embarque prevista para 17/02/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 3.715,81, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago pelos credores de R$ 6.207,99, via transferência bancária e cartão de crédito. A diferença está
no valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 2478,83. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para uma pessoa ,ROSALVA YEDDA GAMBARDELLA GUIMARAES MELLO,
com data de embarque para 04/09/2020. Foi feito pagamento da entrada diretamente para a agência, que repassou
via depósito o valor líquido de comissão de R$ 2.051,00 em 05/12/2019. O sistema da Recuperanda registrou
valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 1.898,07, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi
realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 4.049,75 cartão crédito e pago em 5
cheques pré-datados. Sendo todos compensados no total R$ 12.500,00. Constou também, alteração da data da
viagem de maio/20 para out/20 e posteriormente foi cancelado também. Crédito validado no montante de (R$
20.498,82).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Antonio Celso Ponce Pugliese, Rosamaria da Fonseca Ponce
Pugliese, com data de embarque para 21/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via
transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 3.595,00) para a Recuperanda.
Houve ainda pagamento residual (R$ 8.378,70) via cartão de crédito, parcelado em 3 vezes, identificamos que o
valor foi estornardo. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da
Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do
embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, EDUARDO MARTINES, FLAVIO AUGUSTO ASPRINO FILHO,
ROSANA BALZI e SILVANA MINELLI, com data de embarque para 26/05/2020, que não ocorreu. Em
02/07/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 19.332,80 para
a Recuperanda. também, houve o pagamento de comissão por parte da recuperanda, referente a nota fiscal 2590
no valor de R$ 9.444,00 paga no dia 29/08/19. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da
data do vencimento do embarque (26/05/2020)até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O
crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da
Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas CARLOS NEGRO e ROSANA MARA SCARPARO NEGRO, com
data de embarque para 09/09/2020, posterior a data do pedido de RJ. Em 05/02/2020, foi feito pagamento do valor
da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido para a Recuperanda. Cabe
destacar que o repasse feito pela agência constou em uma única operação as entradas dos files 2341359.2 (Maria
de Fátima Scaparo e Roberto Araújo Sallles de Souza) e 2341359.3 (Carlos Negro e Rosana Negro). No dia
07/02/2020, houve transferência interna no sistema da Recuperanda, no valor de R$ 12.230,68, a fim de ajustar o
crédito para o file correto (2341359.3). O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$
6.306,52. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 36.793,68 foi pago com cartão de
crédito, em 06/02/2020, parcelado em 7 vezes. Não houve saldo de atualização, visto que o vencimento da viagem
ocorreu em data posterio a data do pedido de RJ.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas CARMEN PERES e ROSANA WERNECK, com data de embarque
para 10/05/2020, que não ocorreu. Em 27/01/2010 foram feitos 2 pagamentos a vista, via depósito bancário, no
valor total de R$ 27.016,83, correspondente a entrada, paga para a agência e transferido para a Recuperanda
líquido de comissão. O valor residual de R$ 15.492,96 foi pago na mesma data com cartão de crédito em 5
parcelas.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, RENATO WEBER SANTIAGO e ROSANARA FIM SANTIAGO, com
data de embarque para 15/10/2020. Foram feitos dois depositos , em 09/12/19 deposito (R$ 11.059,46) liquido
de comissao e 24/12/19 (R$ 623,72) , valor residual pago em cartão de crédito de Renato em 09/12/2019 (R$
17.499,00), crédito de Rosanara em 09/12/2019 (R$ 17.499,00) pagos em 6 vezes, em 18/12/2019 cartão de
credito Renato (R$1214,16) pago quatro vezes e cartão de credito Rosanara (R$1214,16) pago quatro vezes.O
sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.424,42, do qual
habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente total (R$ 55.533,92) . Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o
crédito foi dividido igualmente entre eles..
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas ADILSON ALMEIDA METELLO DE ASSIS e ROSANE HIBARI
AGUNI METELLO, com data de embarque para 04/04/2020, não embarcados. Foi feito pagamento via depósito
bancário da entrada (R$ 40857,60) e saldo residual (R$ 111.293,00) pago com 4 cheques dos quais 2 foram
compensados e os dois últimos cheques, no valor de R$ 20.428,80 não foram compensados conforme descrito na
coluna outros. A relação de credores da Recuperanda não apresentou diverências.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

1345 Rosane Rodrigues Marques

062.866.438-93

Classe III

R$

33.544,15

-

N/A

Exclusão

1346 Rosane Salete Cioccari Brigido

212.698.900-34

Classe III

R$

40.363,34

-

N/A

Alteração

1347 Rosangela Cohen

667.317.397-15

Classe III

R$

19.256,14

-

N/A

Valor Movimento

-

10.208,92

Alteração

1348 Rosangela de Carvalho C Bastos

193.437.106-82

Classe III

R$

25.167,26

-

N/A

Alteração

1349 Rosangela Maria Melles Sticca

172.827.158-40

Classe III

R$

16.754,29

-

N/A

-

33.544,15

2.628,29

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

50.572,26

21.884,43

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

20.737,49

4.429,78

Classe III

Alteração

3.306,38

20.060,67

Classe III

N/A

Alteração

12.563,12

55.409,17

Classe III

1350 Rose Mari Fagundes

230.557.409-63

Classe III

R$

42.846,05

1351 Roseli Terezinha Marcon Barbosa

290.574.189-91

Classe III

R$

7.589,92

-

N/A

Alteração

1.174,99

8.764,91

Classe III

1352 Rosely Palermo Brenelli

212.742.158-20

Classe III

R$

5.528,26

-

N/A

Alteração

754,20

6.282,46

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Carlos Eduardo Theodoro e Rosane Rodrigues
Marques, cujo valor sistêmico dos pagamentos somaram R$ 67.088,30, mesmo valor que constou habilitado para
os credores na Relação de Credores do Art. 52. Foi apresentada divergência de crédito pleiteando valor constante
em carta de crédito emitida pela Recuperanda, datada de 05/03/2020, com o valor total em moeda estrangeira de
USD 16.363,00.
Esta Administradora Judicial empreendeu análise ao documento disponibilizado pelo credor, bem como em
informação constante do sistema da Recuperanda e validou o crédito de USD 16.363,00, que correspondeu ao
valor bruto da cotação do pacote pago pelos clientes.
Diante do exposto, excluímos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 67.088,30, para fazer
constar crédito em moeda estrangeira de USD 16.363,00, conforme carta de crédito, segregado igualmente entre os
passageiros, Srs. Carlos Eduardo Theodoro e Rosane Rodrigues Marques, na Classe III - Quirografário, da
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas,STEICY MAISA DE OLIVEIRA RIBEIRO e WAGNER LIMA
RIBEIRO, com data de embarque para 07/08/2020. Foi feito pagamento da entrada diretamente para a agência,
que repassou via depósito o valor líquido de comissão de R$ 26.416,09 em 04/12/2019. O sistema da
Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 5.687,60, do qual habilitamos.
Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 17.106,18, com cartão
de crédito. Constou também, alteração da data da viagem de maio/20 para ago/20. Crédito validado no montante de
(R$ 49.209,87).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Sras. Dania Schvartz
e Rosangela Cohen, com data de embarque prevista para 10/12/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de
R$ 38.512,28, segregado igualmente entre os passageiros. Foram realizados pagamentos de valores a vista para a
agência de turismo, que efetuou repasses dos valores líquido de comissão de R$ 3.963,72 e R$ 3.860,30, em
13/02/2020 e 17/02/2020, respectivamente, para a Recuperanda. O valor da comissão total registrado no sistema
da Recuperanda é de R$ 5.252,30, do qual habilitamos. O valor residual do pacote foi pago em 2 cartões de
crédito, nos valores de R$ 15.414,16 e R$ 15,278,38, em 13/02/2020 e 17/02/2020, respectivamentede.
Procedemos com o ajuste do crédito para o total de R$ 43.768,86, segregado entre os passageiros.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Nelson Rodrigues Bastos e
Rosangela de Carvalho c Bastos, com data de embarque prevista para 20/03/2020. Os credores constaram listados
na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 50.334,52, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 8.666,68, via transferência bancária e cartão de crédito. Também, está
inclusiva a comissão paga para a agência no valor de R$ 8.664,96. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 Amilton Resende Sticca e Rosangela maroa Melles Sticca pessoas com data
de embarque para 10/05/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 2.984,00) para a Recuperanda, restante saldo residual de
(R$ 35.113,32) parcelado em 05 vezes no cartão de credito. Ouve estorno do cartão de credito no valor de (R$
14.045,48) restando saldo residual no valor de (R$ 21.067,84). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na
Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de pacote contratado para um pessoa,ROSE MARI FAGUNDES, com data de embarque para
20/08/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único depoisto para recuperanda
R$ 27.909,25 em 19/12/2019. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de
turismo valor total de R$ 12.560,32, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do
pacote pelo cliente no valor de R$ 21.000,00, com cartão de crédito. Crédito validado no montante de (R$
55.409,17).
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas Antonio Luiz Canella, Inede Fontana Canella, Joao Schambeck, Lenir
Schambeck, Paulo Roberto Barbosa, Roseli Terezinha Marcon Barbosa, com data de embarque para 18/09/2020,
que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e
repassado o valor líquido de (R$ 12.847,27) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 48.266,82)
via cartão de crédito, parcelado em 4 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda.
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas CARLOS ROBERTO PALERMO, MARIA LILIA ARRUDA DA
SILVA PALERMO, VINICIUS COLOMBO SITTA, ROSELY PALERMO BRENELLI, PAULA PIO DA
SILVA PALERMO e JULIA PIO DA SILVA PALERMO, com data de embarque para 13/09/2020, posterior a
data do pedido de RJ. Em 31/01/2020, foram feitos 2 pagamentos com cartões de crédito, nos valores de R$
4.397,61 e 21.988,05, ambos parcelados em 4 vezes. Em 03/02/2020, houve pagamento a vista, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 6.784,89) para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência,
indicado no sistema, é de R$ 4.524,23. Não houve saldo de atualização, visto que o vencimento da viagem ocorreu
em data posterio a data do pedido de RJ.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1353 Rosemary de Barros

1354 Rosemir Tarantelli Lourenço

1355 Rosilda Sestari

1356 Rosilda Sestari

1357 Rosimeri Maria Mattede Carvalho

CPF

089.088.978-36

275.963.348-90

572.489.589-72

572.489.589-72

526283700

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

R$

R$

1.010,08

2.835,84

9.070,74

20.506,91

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

34.823,35

-

N/A

N/A

Parcial

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

68,48

Alteração

979,42

Alteração

Exclusão

Classe III

R$

7.433,04

-

N/A

Alteração

1358 Rosy Regina Pomerancblum

531.841.738-87

Classe III

R$

27.028,14

-

Sim

Exclusão

1359 Rubens Brussi Reali

040.393.438-91

Classe III

R$

26.820,89

-

N/A

Alteração

25.752,61

-

20.506,91

1.009,03

-

27.028,14

3.654,12

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

1.078,56

3.815,26

34.823,35

-

8.442,07

-

30.475,01

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, ROSEMARY DE BARROS e VLADIMIR ANTONIO SITA, com data
de embarque para 27/09/20. Foram feitos dois depositos no dia 15/01/20 no valor de ( R$ 1.078,56).A
Queensberry fez pagamento dia 30/01/20 de comissão paga a parte no valor de (R$ 134,82), cujo valor deduzido
do crédito. Valor Residual pago de cartão de crédito direto ao fornecedor. O sistema da Recuperanda registrou
valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.546,41, do qual habilitamos. Foi validado o
pagamento do cliente montante de ( R$ 2.157,12).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido
igualmente entre eles. A relação de credores da Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa análise,
decorrente de arredondamento da conversão da moeda.
Trata-se de pacote contratado para 11 pessoas são elas Adriana Belford, Daniela Trajano, Felipe Barbosa, Reis
Isabela, Czarneski, Maria Izabel, Mey Barbosa, Pedro Henrique, Rodrigo de Castro, Rosenir Taranteli, Samuel
Pereira e Thaciana Eurides, com data de embarque para 24/03/2020, não embarcados. Foi feito pagamento via
depósito bancário da entrada (R$ 32.855,55) e saldo residual (R$ 40.000) parcelado em 4 vezes, identificamos
que o pagamento via cartão de credito foi estornado. Identificamos multa por cancelamento no valor de (R$
1.657,31). A relação de credores da Recuperanda não apresentou diverências.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Rosilda Sestari e Nuno de Campos, com data de
embarque para 25/10/2020, após o pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Os credores constaram listados
na Relação de Credores do Art. 52 com valor total de R$ 59.155,30, segregado entre os passageiros. Foi
apresentada divergência de crédito administrativa na qual requereu crédito total de R$ 69.646,70, com
documentação suporte.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos apresentados pelos credores em divergência
de crédito, bem como em informação sistêmica e em documentos fornecidos pela Recuperanda e validou o
financeiro recebido pela Recuperanda no valor total de R$ 62.798,02, para os Files 2455080.1 e 2455262.1, além
de comissão total retida pela agência de turismo no valor de R$ 6.848,68, totalizando crédito de R$ 69.646,70.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito e alteramos o valor total habilitado para R$ 69.646,70,
segregado igualmente entre os credores Rosilda Sestari e Nuno de Campos, na Classe III - Quirografário, da
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Rosilda Sestari e Nuno de Campos, com data de
embarque para 25/10/2020, após o pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Os credores constaram listados
na Relação de Credores do Art. 52 com valor total de R$ 59.155,30, segregado entre os passageiros. Foi
apresentada divergência de crédito administrativa na qual requereu crédito total de R$ 69.646,70, com
documentação suporte.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos apresentados pelos credores em divergência
de crédito, bem como em informação sistêmica e em documentos fornecidos pela Recuperanda e validou o
financeiro recebido pela Recuperanda no valor total de R$ 62.798,02, para os Files 2455080.1 e 2455262.1, além
de comissão total retida pela agência de turismo no valor de R$ 6.848,68, totalizando crédito de R$ 69.646,70.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito e alteramos o valor total habilitado para R$ 69.646,70,
segregado igualmente entre os credores Rosilda Sestari e Nuno de Campos, na Classe III - Quirografário, da
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Dalton Valentim
Vassallo e Rosimeri Maria Mattede Carvalho, com data de embarque prevista para 10/12/2020, após a data do
pedido de recuperação judicial. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art.
52, com crédito total de R$ 14.866,08, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento da
entrada para a agência de turismo, que efetuou repasse do valor líquido de comissão de R$ 3.039,39, em
13/02/2020, para a Recuperanda. O valor da comissão registrado no sistema da Recuperanda é de R$ 2.024,84, do
qual habilitamos. O valor residual do pacote de R$ 11.819,90 foi pago com cartão de crédito, em 13/02/2020.
Os credores constaram habilitados na RC do Art. 52 com crédito de R$ 54.056,27. Foi apresentada divergência de
crédito, na qual a credora informou não ter saldo a receber com a Queenberry, visto que parte foi quitada em
reembolso antes do pedido de RJ e parte foi multa por pedido de cancelamento assumido pela credora. Excluímos
o crédito da Relação de Credores.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Marta de Andrade e Rubens
Brussi Reali, com data de embarque prevista para 09/05/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 53.641,78, segregado entre os passageiros. Esta Administradora
Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago
pelos credores de R$ 53.641,78, com cartão de crédito. Desse valor, houve pagamento de comissão a agência de
turismo no valor de R$ 6.935,98, do qual habilitamos. Adicionalmente realizamos cálculo de atualização da data
do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/02020), cujo crédito atualizado foi de R$
60.950,01. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

1360 Ruth Hissae Kanayama

699.046.858-00

Classe III

R$

43.761,39

-

N/A

Exclusão

-

43.761,39

1361 Sabrina Monteiro Pereira

279.211.058-90

Classe III

R$

31.763,00

-

N/A

Alteração

-

1,01

31.762,00

Classe III

1362 Salete Averbuck

727.020.959-68

Classe III

R$

23.856,59

-

N/A

Alteração

299,10

24.155,69

Classe III

1363 Salomao Zoghbi Neto

149.709.292-20

Classe III

R$

68.796,22

Sim

Alteração

19.043,81

87.840,03

Classe III

1364 Salvatore Iovino

482.015.298-04

Classe III

R$

33.672,00

-

N/A

Alteração

177,80

33.849,80

Classe III

1365 Samuel Pereira de Lima

835.290.391-87

Classe III

R$

2.835,84

-

N/A

Alteração

979,42

3.815,26

Classe III

1366 Sandra Dell Eugenio

422.640.811-04

Classe III

R$

53.507,36

-

N/A

Alteração

1.155,45

54.662,81

Classe III

1367 Sandra de Oliveira Lourenço

273.526.506-44

Classe III

R$

8.680,99

-

N/A

Alteração

4.247,60

12.928,59

Classe III

86.148,49

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido pela Sra Ruth Hissae Kanayama, com embarque previsto para 24/03/2020,
que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou R$ 43.762,29, além de comissão paga de R$
5.002,14. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 43.761,39, na classe III quirografários, correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 10.201,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 10.201,00
(em moeda estrangeira), em favor de Ruth Hissae Kanayama, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores
do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Joao Pereira Filho e Sabrina
Monteiro Pereira, com data de embarque prevista para 09/06/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 63.526,01, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago a vista pelos credores de R$ 63.524,00, via transferência bancária. Não houve pagamento de
comissão visto que a venda se deu por setor interno da Recuperanda (Loja). Realizamos o ajuste do crédito na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Salete Averbuck e Mozart
Averbuck, com data de embarque prevista para 07/04/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 47.713,18, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago pelos credores de R$ 48.311,38, via transferência bancária e cartão de crédito. Ainda, houve
comissão referente a NFE 31197 no valor de R$ 3.024,89. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores
do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 3 passageiros, Srs. Salomao Zoghbi Neto, Keila Oliveira Zoghbi e
Priscila Kuhl Zoghbi, com data de embarque para 28/03/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os credores
constaram listados na Relação de Credores do art. 52 com crédito total de R$ 206.388,65, segregado igualmente
entre os 3 passageiros. Foi apresentada divergência de crédito pleiteando o valor pago pelos credores de R$
258.445,46, e disponibilizados os recibos emitidos pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise do pedido feito em divergência de crédito, bem como de registros
sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou o pagamento total de R$ 258.455,46, realizado em
07/02/2020 via TED, em conta da Recuperanda. Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização do crédito da
data do embarque vencido (28/03/2020) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020), sendo o
crédito atualizado no valor de R$ 263.520,08.
Diante do exposto, acatamos totalmente o pedido formulado em divergência de crédito para fazer constar
habilitado o valor total de R$ 263,520,08, segregado entre os passageiros, Srs. Salomao Zoghbi Neto, Keila
Oliveira Zoghbi e Priscila Kuhl Zoghbi, no valor de R$ 87.840,03, para cada passageiro, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 1 passageiro, Salvatore Iovino, com data de
embarque prevista para 08/05/2020. O credor constou na lista de Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 33.672,00. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 33.849,80, via transferência bancária e cheque.
Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 11 pessoas são elas Adriana Belford, Daniela Trajano, Felipe Barbosa, Reis
Isabela, Czarneski, Maria Izabel, Mey Barbosa, Pedro Henrique, Rodrigo de Castro, Rosenir Taranteli, Samuel
Pereira e Thaciana Eurides, com data de embarque para 24/03/2020, não embarcados. Foi feito pagamento via
depósito bancário da entrada (R$ 32.855,55) e saldo residual (R$ 40.000) parcelado em 4 vezes, identificamos
que o pagamento via cartão de credito foi estornado. Identificamos multa por cancelamento no valor de (R$
1.657,31). A relação de credores da Recuperanda não apresentou diverências.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 1 passageiro, Sandra dell eu genio, com data de
embarque prevista para 22/03//2020. O credor constou na lista de Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 53.507,60. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelo credor de R$ 0,24, via transferência bancária e cheque.
Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de compra de pacote de viagem individual de Sandra de Oliveira Lourenço, com data de embarque para
04/04/2020 que não ocorreu. A credora constou habilitada na Relação de Credores do Art. 52 com crédito de R$
8.680,99.
Procedemos com a análise sistêmica e documental e validamos que houve recebimento pela recuperanda do valor
total a vista de R$ 16.678,09, além de pagamento do residual no valor de R$ 23.630,77 com cartão de crédito.
Porém, houve estorno integral do cartão de crédito, além de transferência do valor da entrada de R$ 7.997,10, para
o File 2334240.7, em nome de Iris Helena Braga, restando saldo de R$ 8.680,99. Houve ainda, pagamento de
comissão a agência de turismo no valor de R$ 4.051,00 do qual habilitamos, totalizando o valor a reembolsar de
R$ 12.731,99. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data do vencimento do embarque até a data
do pedido de recuperação judicial (04/06/2020), sendo o saldo atualizado de R$ 12.928,59. Procedemos com o
ajuste.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

1368 Sandra Duarte Vieira

252.005.189-20

Classe III

R$

18.839,73

-

N/A

Alteração

1369 Sandra Jeanne Mangels

011.155.868-90

Classe III

R$

62.784,30

-

N/A

Exclusão

1370 Sandra Lea de Sousa Bonatto

248.417.558-29

Classe III

R$

15.319,42

-

N/A

Alteração

1371 Sandra Maria Cardoso de Souza

579.828.567-72

Classe III

R$

14.353,01

Não

Alteração

1372 Sandra Martins Dias

1373 Sandra Regina de Moraes Tolentino

786.315.481-20

761.485.648-15

Classe III

Classe III

R$

R$

7.829,80

28.082,25

28.295,28

-

7.665,48

N/A

Sim

Valor Movimento

2.704,69

-

-

Alteração

Alteração

62.784,30

21.544,42

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

2.243,01

17.562,43

Classe III

0,55

14.352,46

Classe III

1.174,44

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

20.416,77

9.004,24

7.665,48

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CLAUDIO VIEIRA e SANDRA DUARTE VIEIRA, com data de
embarque para 06/05/2020, que não ocorreu. Em 10/01/2020, foi feito pagamento do valor da entrada, via
transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$ 7.707,55 para a
Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 5.138,36. Segundo constou no
sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 29.973,79 foi pago via cartão de crédito, no dia 09/01/2020.
Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (06/05/2020)
até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020).
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 1 passageiro, SANDRA JEANNE MANGELS,
com data de embarque prevista para 01/08/2021. O credor constou na lista de Relação de Credores do Art. 52,
com crédito total de R$ 62.784,30, cujo o pagador foi MANGELS INDUSTRIAL S.A. , adicionalmente ,
MANGELS INDUSTRIAL S.A. apresentou digência para que fosse habilitada como credora e não a sra. Sandra
Jeanne Mangles, apresentando documentos em seu nome, acatamos o pedido e excluímos o crédito PF, portanto
habilitamos a Pessoa Jurídica.
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas, Cistina Maria Gracia, Denise Posada Salton Daniel, Emilio Daniel,
Geraldo Alberto Bonato e Sandra Lea de Souza Bonatto com data de embarque para 01/07/2020, não embarcados.
Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de
(R$ 21.071,80) para a Recuperanda, restanto saldo residual de (R$ 72.967,16) parcelado em 9 vezes no Cartão de
credito. O crédito foi dividido entre os 6 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não
apresentou divergênca.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 6 passageiros, Srs. DUARTE JOSE FERRAZ BRANCO, FLAVIO
ANTONIO ALQUERES DE SOUZA, ISABEL CRISTINA BETTENCOURT FRANÇA RODRIGUES
BRANCO, SANDRA MARIA CARDOSO DE SOUZA, ROBERTO CERULLI VEZOZZO e LETICIA FROES
VEZOZZO, com data de embarque para 07/08/2020, data posterior a Recuperação Judicial. Os credores
constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 86.118,02, segregado igualmente
entre os passageiros. Foi apresentada divergência de crédito pelos Srs. Flávio Antônio Alqueres de Souza e Sanrda
Maria Cardoso de Souza, pleiteando valor conjunto para ambos de R$ 56.590,55.
Esta Administradora Judicial validou as informações constantes da divergência de crédito, bem como de
documentos e sistema fornecidos pela Recuperanda e apurou recebimento financeiro total pela Recuperanda no
montante de R$ 86.114,71. Por critério adotado para a análise, o montante pago foi dividio igualmente entre os
passageiros do progama de viagem resultando no crédito individual de R$ 14.352,45, motivo pelo qual não
acatamos a divergência de crédito.
Diante do exposto, habilitamos o crédito total pago pelos credores de R$ 86.114,71, segregado entre os 6
passageiros, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credore do Art. 7º § 2º.
Trata-se de divergência de crédito apresentada pelo credor, Sr. Djalma Aires Carvalho Junior, do qual pleiteou a
alteração do crédito de R$ 7.829,80 para o valor de R$ 18.009,00. A origem do crédito decorreu da aquisição de
pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Djalma Aires Carvalho Junior e Sandra Martins Dias, com embarque
previsto para 15/09/2020, após a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020).
O credor apresentou como documentação o contrato da aquisição do pacote e carta assinada pela agência de
turismo informando o valor de R$ 18.009,00. Cabe destacar que o crédito decorrente do pacote supramencionado
foi listado na Relação de Credores do Art. 52 no valor total de R$ 15.659,60, segregado igualmente entre os
passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com a análise dos documentos apresentados pelo credor, bem como de
documentos disponibilizados pela Recuperanda e consulta sistêmica dos módulos financeiro e contábil e constatou
valor pago total de R$ 18.008,47, tratando-se a diferença do crédito de valor pago de comissão à agência de
turismo.
Diante do exposto, acatamos o pedido formulado pelo credor para fazer constar crédito de R$ 18.008,47, na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º, segregado entre os passageiros, conforme critério estabelecido pela
Administradora Judicial, mantido da Relação de Credores do Art. 52.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiras, Sras. Sandra Regina
de Moraes Tolentino e Terezinha Maria Grandino Rodas Cezaretti, com data de embarque prevista para
01/03/2020.As credoras constaram listadas na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 56.164,50,
segregado igualmente entre as passageiras. Foi apresentada divergência de crédito administrativa com
documentação suporte evidenciando que as clientes realizaram o embarque e estavam em viagem quando houve a
paralização em razão da pandemia do corona vírus. Os documentos evidenciam o acerto entre credoras e
Recuperanda cujo saldo a reembolsar correspondeu a R$ 7.665,48, para a Sra Sandra Regina de Moraes
Tolentino, e R$ 1.598,48, para a Sra Terezinha Maria Grandino Rodas Cezaretti, totalizando crédito de R$
9.263,96.
Acatamos o pedido conforme divergência de crédito e habilitamos os valores supramencionados na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1374 Sandra Regina Schievano Barros

CPF

491.959.998-68

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

34.556,33

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Valor Movimento

-

4.223,06

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

30.333,27

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

1375 Sandra Scapucin

219.219.208-82

Classe III

R$

217,00

-

N/A

Alteração

4,25

221,25

Classe III

1376 Santa Maria Fracasso

605.826.268-20

Classe III

R$

35.114,20

-

N/A

Alteração

6.026,41

41.140,61

Classe III

1377 Sarita Terra de Souza

528.158.548-72

Classe III

R$

18.188,41

-

N/A

Alteração

2.334,71

20.523,12

Classe III

1378 Saul Duarte Tibaldi

344.819.151-53

Classe III

R$

44.609,38

-

N/A

Exclusão

1379 Schirlei Bolognini Hartke

591.536.799-20

Classe III

R$

45.565,32

Não

Alteração

1380 Sebastiana Rayder Ferreira

320.856.807-04

Classe III

R$

25.722,84

47.336,73

-

N/A

Alteração

-

44.609,38

0,60

46.729,57

-

45.565,92

72.452,41

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Sandra Regina Schievano Barros e
Rogerio de Oliveira Barros com data de embarque prevista para 12/05/2020. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 69.112,66, segregado igualmente entre os
passageiros.Oocorreu uma divergência nos valores devido ao fato de considerarmos o Estorno do cartão no valor
de R$ 17.648,32. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 60.355,86, via transferência bancária e cartão de
crédito. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Sandra Scapucin e Luis Carlos
Scapucin com data de embarque prevista para 28/03/2020. Os credores constaram listados na Relação de Credores
do Art. 52, com crédito total de R$ 434,00, segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora
Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago
pelos credores de R$ 434,00, via transferência bancária. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Lilian Rose Silveira Leite
Chomko e Santa Maria Fracasso, com data de embarque prevista para 08/04/2020. Os credores constaram listados
na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 70.228,40, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 97.600,80, via transferência bancária e cartão de crédito. Entretanto,
houve estorno parcial de cartões de crédito no valor total de R$ 14.352,80, bem como reembolso aos credores no
valor total de R$ 2.112,00. Constou ainda, pagamento de comissão a agência no valor de R$ 10.903,20, do qual
habilitamos. O crédito correspondeu ao valor de R$ 81.136,00, do qual atualizamos até a data do pedido de RJ
(04/06/2020) para o valor de R$ 81.281,21. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º §
2º.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, MARIA REGINA DE OLIVEIRA LEME e SARITA TERRA DE
SOUZA, com data de embarque para 04/09/2019. Foi feito um deposito 27/02/20 valor de (R$ 36.376,82) .O
sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 4.669,41, do qual
habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente credito total de (R$ 41.046,23). Constam 2 passageiros, motivo
pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote de viagem adquirido pelo Sr Saul Duarte Tibaldi, com embarque previsto para 24/03/2020, que
não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou R$ 44.409,60, além de comissão paga de R$ 7.671,44.
O credor constou listado na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 44.609,38, na classe III quirografários, correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito emitida pela Recuperanda, no valor de USD 13.337,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 13.337,00
(em moeda estrangeira), em favor de Saul Duarte Tibaldi, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote individual adquirido por SCHIRLEI BOLOGNINI HARTKE, com data de embarque para
20/08/2020, data posterior a Recuperação Judicial. O credor constou na Relação de Credores do Art. 52 com o
valor de R$ 45.565,32. Foi apresentada divergência de crédito pleiteando o valor pago a Queensberry de R$
47.336,73.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise a divergência de crédito, bem como em documentos e
informações sistêmica fornecidos pela Recuperanda e apurou recebimento financeiro pela Recuperanda de R$
47.336,73, mesmo valor pleiteado pelo credor. Todavia, constou evidência de reembolso parcial no valor de R$
1.770,81, realizado no dia 12/12/2019, resultando no saldo líquido de R$ 45.565,92.
Diante do exposto, não acatamos a divergência de crédito e habilitamos o valor de R$ 45.565,92, em favor de
SCHIRLEI BOLOGNINI HARTKE, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de 2 pacotes de viagens (Files 2326425.7 e 2410898.4) individuais da Sra.
Sebastiana Rayder Ferreira, com datas de embarque previstas para 09.04.2020 e 07.09.2020, respectivamente. A
credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 63.184,96. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor total pago pela credora de R$ 67.873,01, via transferência eletrônica, além do pagamento total de
comissão a agência de turismo no valor de R$ 8.911,40, resultando valor total de R$ 76.784,41. Foram realizados
2 reembolsos que somaram R$ 3.087,44, além de penalidade por cancelamento no file 2326425.7, do valor de R$
1.599,10, cujo valor de reembolso correspondeu a R$ 72.097,87. Para o crédito do file 2326425.7, com
vencimento de embarque em 09/04/2020, realizamos cálculo de atualização da data do vencimento até a data do
pedido de RJ (04/06/2020). Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2184

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1381 Sebastiana Rayder Ferreira

CPF

320.856.807-04

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

37.462,12

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Exclusão

Valor Movimento

-

37.462,12

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

1382 Sebastiao Benedito Cerizza

170.525.139-00

Classe III

R$

30.083,47

-

N/A

Alteração

4.227,21

34.310,68

Classe III

1383 Sebastiao da Cruz Abreu

149.731.547-68

Classe III

R$

26.141,38

-

N/A

Alteração

4.888,39

31.029,77

Classe III

1384 Sebastião de Carvalho Montans

870.860.268-91

Classe III

R$

1385 Sebastião Eleuterio Filho

675.650.268-91

Classe III

R$

1386 Selma Regiane Gonçalves Campos

610.240.666-49

Não constou

R$

32.867,33

33.259,82

-

-

N/A

Alteração

4.914,09

37.781,42

Classe III

-

N/A

Alteração

5.148,69

38.408,51

Classe III

-

N/A

Inclusão

28.881,79

28.881,79

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de 2 pacotes de viagens (Files 2326425.7 e 2410898.4) individuais da Sra.
Sebastiana Rayder Ferreira, com datas de embarque previstas para 09.04.2020 e 07.09.2020, respectivamente. A
credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 63.184,96. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor total pago pela credora de R$ 67.873,01, via transferência eletrônica, além do pagamento total de
comissão a agência de turismo no valor de R$ 8.911,40, resultando valor total de R$ 76.784,41. Foram realizados
2 reembolsos que somaram R$ 3.087,44, além de penalidade por cancelamento no file 2326425.7, do valor de R$
1.599,10, cujo valor de reembolso correspondeu a R$ 72.097,87. Para o crédito do file 2326425.7, com
vencimento de embarque em 09/04/2020, realizamos cálculo de atualização da data do vencimento até a data do
pedido de RJ (04/06/2020). Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Sebastiao Benedito Cerizza e Luzia
Regina Martins Cerizza, com data de embarque prevista para 10/05/2020. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 60.166,94, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 68.621,35, via transferência bancária.A diferença está no valor da
comissão paga para a agência no valor de R$ 8.057,85. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, ALICE MATIAS ABREU e SEBASTIAO DA CRUZ ABREU , com
data de embarque para 07/09/2020. Foram feitos dois depositos 29/11/19 valor de (R$ 3092,65) e outro 21/02/20
valor de (R$ 20.569,33) direto na conta da recuperanda. Pagamento restante em cartão de crédito 21/02/2020,
cartão de Sebastião ( R$ 38397,55). A recuperanda descontou do credor o pagamento de três notas fiscais de
comissão da RHOWANY VIAGENS E TURISMO LTD, 09/03/20 pago ( R$ 6967,99) e as outras duas em
11/03/20 pago (R$ 2483,21) e (R$ 341,96). O pagamento do valor residual (R$ 50.558,41) foi realizado
diretamente para fornecedor. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de
turismo de R$ 9.793,16, do qual habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente. Constam 2 passageiros, motivo
pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. A relação de credores da Recuperanda apresentou pequena
divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da conversão da moeda.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, IVAN MONTANS SALVIANO DE PAULO e SEBASTIÃO DE
CARVALHO MONTANS, com data de embarque para 22/03/2020, data posterior a Recuperação Judicial. Em
18/11/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o
valor líquido da comissão de R$ 3.559,26 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência, indicado no
sistema, é de R$ 8.174,69. Ainda, foi realizado o pagamento no dia 18/12/2019 no valor de R$ 14.484,33 via
cartão. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 47.690,58 que foi pago via cartão no
dia 18/12/2019. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque
(22/03/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou
divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Sebastiao Eleuterio Filho e Maria
Graziella Silva Eleuterio, com data de embarque prevista para 20/03/2020. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 66.519,64, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 76.817,02, via transferência bancária e cartão de crédito. A diferença
está no valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 8.626,80. Realizamos o ajuste do crédito na Relação
de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a aquisição de pacote de viagens (Files 2447307.1 e 2447307.2) para 4 passageiros,
Srs.Fernando Antonio Pessoa Araujo, Francisco Dimas de Freitas Ribeiro, Alvacir de Matos Campos e Selma
Regiane Gonçalves Campos, com data de embarque prevista para 22/02/2021, após o pedido de RJ. Cabe destacar
que os credores Fernando Antonio Pessoa Araujo e Francisco Dimas de Freitas Ribeiro constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 108.500,33, segregado igualmente entre os passageiros.
Os Srs. Alvacir de Matos Campos e Selma Regiane Gonçalves Campos, não constaram habilitados na Relação de
Credores do Art. 52.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos disponibilizados pela Recuperanda e consulta
sistêmica e constatou que o pacote de viagens tinha como passageiro os 4 nomes supramencionados, motivo pelo
qual incluímos na Relação de Credores do Art. 7º § 2º os Srs. Alvacir de Matos Campos e Selma Regiane
Gonçalves. A análise da AJ apurou valor total recebido de R$ 108.500,51, via transferência eletrônica e cartões de
crédito, além do valor retido de comissão pela agência de turismo de R$ 7.026,63, totalizando crédito de R$
115.527,14. Procedemos com o ajuste na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2185

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

1387 Selma Simoes Elias Teixeira

971.110.828-34

Classe III

R$

13.579,24

-

N/A

Alteração

1388 Sergio Gonçalves

560.441.278-34

Classe III

R$

33.307,87

-

N/A

Alteração

1389 Sergio Hernani Stuhr Domingues

456.983.928-20

Classe III

R$

27.801,63

1390 Sergio Hilgert

237.115.829-15

Classe III

R$

100,00

1391 Sergio Loduca Cruz

006.512.718-86

Classe III

R$

1392 Sergio Luiz Ferreira

855.147.647-53

Classe III

R$

1393 Sergio Monteiro Salles

1394 Sergio Nihari

039.402.418-49

399257810

31.357,32

Valor Movimento

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

25,31

13.553,93

Classe III

0,48

33.308,35

Classe III

Sim

Alteração

-

Sim

Exclusão

28.996,89

-

N/A

Alteração

0,87

28.997,76

Classe III

11.154,82

-

N/A

Alteração

1.520,97

12.675,79

Classe III

Classe III

R$

29.694,95

-

N/A

Exclusão

Classe III

R$

40.371,92

-

N/A

Alteração

3.554,27

-

-

100,00

29.694,95

5.075,48

31.355,90

-

-

45.447,40

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido por 2 passageiros, Srs. Jose da Costa Teixeira e Jose da Costa Teixeira e
Selma Simoes Elias Teixeira, com data de embarque para 05/04/2020, sendo que o embarque não ocorreu. Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 27.158,48, segregado
igualmente entre os passageiros.
Foi apresentada documentação por parte do credor, concordando com o valor habilitado na referida relação de
credores.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos apresentados pelo credor, bem como em
informações sistêmicas e documental fornecidas pela Recuperanda e conferiu valor total pago à Queensberry de R$
27.107,86, em 2 pagamentos de R$ 25.508,00 e R$ 1.599,86.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito e alteramos o valor habilitado para R$
27.107,86, segregado igualmente entre os passageiros com crédito de R$ 13.553,93 cada, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas, EDISSA MAGLIOCCA GONÇALVES, SÉRGIO GONÇALVES E
MARINA MAGLIOCCA GONÇALVES, com data de embarque para 09/08/2020, data posterior ao pedido de
recuperação judicial. Em 20/12/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor
líquido de R$ 40.000 para a Recuperanda. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$
59.925,06 que foi pago via cartão de crédito no dia 20/12/2019. Adicionalmente, não aplicamos cálculo de
atualização do crédito, pois a data do vencimento do embarque (09/08/2020) é posterior a data do pedido de
recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor
listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 62.712,35 contratado para 2 passageiros, Srs. Sergio Hermani Stuhr Domingues e
Talita Moure Domingues, com data de embarque prevista para 03/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 55.602,82, segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial procedeu
com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos registros que constam do sistema da
Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 62.714,65. Diante do exposto, acatamos totalmente a divergência
de crédito fazendo constar o valor de R$ 62.714,65, segregado entre os passageiros, Srs. Sergio Hermani Stuhr
Domingues (R$ 31.355,90) e Talita Moure Domingues, (R$ 31.355,90), na Classe III - Quirografários, da Relação
de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas ANNA CHRISTINA HILGERT e SERGIO HILGERT, com data de
embarque para 28/10/2021. Foram feitos dois pagamentos via depósito bancário data 28/10/19 (R$ 13.909,60) e
09/04/20 (R$ 1.677,60) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual diretamente para cia marítima (R$
57.390,43). Foi validado o credito no montante de ( R$ 15.587,20). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros
na Relação de Credores. O credor apresentou divergência, ele pede para exclusão da lista de credores devido ao
voucher já gerado e que será reembolsado pela companhia maritima.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Srs. Liliana Marta Capozzielli Loduca Cruz e Sergio Loduca Cruz ,
com data de embarque para 02/07/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento a vista diretamente para a
Recuperanda, no valor de R$ 57.995,52, em 20/12/2019. Não houve pagamento de comissão. Procedemos com o
ajuste do crédito.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas Antonio Alexandre de Oliveira Lims de Camargo, Elisa Ferreira
Mostavanenco, Sergio luiz Ferreira e Vera Maria Castro Gomes da Costa, com data de embarque para 08/05/2020,
que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e
repassado o valor líquido de (R$ ) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 35.498,28) via
cartão de crédito, parcelado em 06 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação
de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Maria Cecilia Daronco Salles e Sergio Monteiro
Salles, com embarque previsto para 20/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou
R$ 59.389,90, mesmo valor habilitado na Relação de Credores do Art. 52.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 16.419,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 16.419,00
(em moeda estrangeira), em favor de Maria Cecilia Daronco Salles e Sergio Monteiro Salles, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoa, LEILA DE FATIMA FORNITANO NIHARI e SERGIO NIHARI,
com data de embarque para 25/09/2020, data posterior a recuperação judicial. Em 07/02/2020, foi feito pagamento
do valor da entrada, via cartão de crédito no valor de R$ 63.626,36 para a Recuperanda. Segundo constou no
sistema da Recuperanda, o valor de R$ 27.268,44 que foi pago via depósito no dia 07/02/2020. Adicionalmente,
não aplicamos cálculo de atualização do crédito, pois a data do vencimento do embarque (25/09/2020) é posterior
ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação
ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2186

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1395 Sergio Socha

1396 Sergio Villas Boas Pereira

CPF

133.186.409-72

7214025850

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

33.044,74

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Exclusão

Valor Movimento

-

33.044,74

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

R$

9.167,77

-

N/A

Alteração

1.018,06

10.185,83

Classe III

59.959,00

415.000,00

Classe III

1.332,00

Classe III

1397 Shell Brasil Petroleo Ltda

10.456.016/0013-09

Classe III

R$

355.041,00

-

N/A

Alteração

1398 Shirley Argolo Cunha

223.175.465-72

Classe III

R$

1.332,00

-

N/A

Sem movimento

Classe III

R$

15.900,68

-

N/A

Alteração

1.922,40

17.823,08

Classe III

Classe III

R$

3.929,47

-

N/A

Alteração

58,08

3.987,55

Classe III

1399 Sigisfredo Luis Brenelli

1400 Silavia Bergman

2507316810

197.090.808-49

1401 Silmara Ciola Medeiros

318.690.769-15

Classe III

R$

59.469,09

1402 Silvana Ferrer Arruda

346.087.701-44

Classe III

R$

33.554,35

-

10.660,23

N/A

Alteração

Parcial

Alteração

-

-

8.642,83

68.111,92

Classe III

16.780,22

16.774,14

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Marli Socha e Sergio Socha, com embarque
previsto para 24/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou R$ 66.091,20. Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com valor total de R$ 66.089,48, na classe III quirografários.
Foi apresentada divergência de crédito pleiteando valor constante de carta de crédito emitida pela Recuperanda de
USD 16.860,00, convertido pelo câmbio de R$ 5,1315 do dia do pedido de recuperação judicial (04/06/2020),
cujo crédito representaria R$ 86.517,10.
Esta Administradora Judicial realizou análise dos documentos apresentados pelos credores em divergência de
crédito, bem como em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou a novação do
valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta de crédito assinada pela
Recuperanda, no valor de USD 16.860,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da divergência administrativa,
entretanto, mantendo o crédito habilitado em moeda estrangeira. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer
constar o valor de USD 16.860,00 (em moeda estrangeira), em favor de Marli Socha e Sergio Socha, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 04 pessoas ANDREA FRANÇOLIN ISADORA REISSMANN SERGIO
VILLAS BOAS PEREIRA, com data de embarque para 02/11/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do
valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 8.147,97)
para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 28.517,88) via cartão de crédito, parcelado em 4 vezes.
O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi
acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido
de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de programa de incentivo corporativo adquirido por cliente pessoa jurídica, Shell Brasil Petroleo Ltda,
com data de embarque registrada no sistema da Recuperanda para 31/12/2020. O credor constou habilitado na
Relação de Credores do Art. 52 com crédito no valor de R$ 355.041,00.
Esta Administradora Judicial analisou informação sistêmica e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou
recebimento financeiro pela Queensberry no valor total de R$ 415.000,00, do qual habilitamos.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas BRISA ARGOLO, LUIZ ARGOLO NOBRE CUNHA e SHIRLEY
ARGOLO CUNHA, com data de embarque para 18/06/2020, posterior a data do pedido de RJ, sendo que o
embarque não ocorreu. Foi feito pagamento do valor apenas do sinal, via transferência bancária, em 2 operações,
no dia 05/02/2020, validado por esta AJ. Não houve diferença entre o saldo de nossa análise e o listado pela
Recuperanda na Relação de Credores.
Trata-se de pacote contratado para Sigisfredo Breneli e Jedder Bastos , com data de embarque para 17/09/2020,
que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária para a Recuperanda no valor
de (R$ 9.383,69). Houve ainda pagamento residual via cartão de credito parcelado em 04 vezes no valor de (R$
22.419,93). Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do
embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Jorge Carrara Castillo e
Silavia Bergman, com data de embarque prevista para 07/04/2020. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 7.858,95, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago a vista pelos credores de R$ 7.861,54, via transferência bancária, além do pagamento com
cartão de crédito de R$ 18.343,61, que foi integralmente estornado. Não houve pagamento de comissão visto que a
venda se deu por setor interno da Recuperanda (Loja). Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do
crédito da data do vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo valor atualizado do
crédito correspondeu a R$ 7.975,11. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 1 pessoa, Silmara Ciola Medeiros, com data de embarque para 03/04/2020, que
não ocorreu. Em 18/12/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência
e repassado o valor líquido da comissão de R$ 12.533,55 para a Recuperanda. O valor de comissão paga à
agência, indicado no sistema, é de R$ 7.583,90. Ainda, ocorreu pagamento via cartão de crédito no dia 18/12/2019
no valor de R$ 46.936,80. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do
embarque (03/04/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ
apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de
atualização.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, ADRIANA FERRER DE ARRUDAS e SILVANA FERRER ARRUDA,
com data de embarque para 05/09/2020. Foram feitos dois depositos diretos na conta da queensberry valor de
(R$4.951,32) ,( R$ 7.288,08) e repasse da agência de (R$ 2.428,80) liquido da comissao. Pagamento restante em
cartão de crédito 27/01/2020 em três cartões , cartão da Silvana ( R$ 26227,84), cartão Adriana (R$ 12227,84),
cartão Adriana (R$ 14000,00).O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de
turismo de R$ 8.897,20, do qual habilitamos. Foi validado valor de R$ 76.021,08. A relação de credores da
Recuperanda apresentou divergência, para reduzir o crédito, apresentando o cancelamento de do cartão de credito
e os valores de entrada de cada passageiro 10.660,23. Acatamos parcialmente em função do nosso critério de
validação de crédito é pelo total pago no pacote de viagem, segregado entre os passageiros, desconsiderando o
valor proporcional dos pagantes.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1403 Silvana Lemos Gomes

CPF

7204209893

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

32.103,28

-

N/A

Alteração

4.236,86

36.340,14

Classe III

4.422,00

38.108,96

Classe III

Classe III

R$

33.686,96

-

N/A

Alteração

1405 Silvana Maria Gomes da Silva

054.815.028-10

Classe III

R$

1.089,00

-

N/A

Exclusão

1407 Silvana Maria Gomes da Silva

054-815-028-10

Classe na RC
Art. 7º § 2º

R$

150.934.256-72

054.815.028-10

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe III

1404 Silvana Maria Lopes

1406 Silvana Maria Gomes da Silva

Valor Movimento

Classe III

Classe III

R$

R$

11.460,74

690,24

17.353,65

-

Parcial

N/A

-

Alteração

Exclusão

1.089,00

3.741,20

-

690,24

-

15.201,94

-

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Silvana Lemos Gomes e Suzana
Lemos Gomes de Plato, com data de embarque prevista para 12/05/2020. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 64.206,57, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 72.680,28, via transferência bancária e cartão de crédito. A diferença
está no valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 8.101,50. Realizamos o ajuste do crédito na Relação
de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 1 pessoa Silvana Maria Lopes, com data de embarque para 03/09/2020, não
embarcados. Foi feito pagamento via depósito bancário no valor de (R$ 7.904,00) e saldo residual no valor de (R$
25782,96) parcelado em 7 vezes no cartão de credito. A relação de credores da Recuperanda não apresentou
diverências.
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Álvaro da Silva Junior, Andrea Gomes
de Macedo Vieira, Guilherme Gomes de Macedo Vieira, Paula Mendes Martins, Gomes da Silva, Renata Bordini
de Vecchi, Renata Gomes Hirsch, Renato de Macedo Vieira, Ricardo Hirsch, Renato Hirsch, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch, Silvana Maria Gomes da Silva, Vinicius Gomes da Silva, Enrico Hirsch, Felipe Hirsch e
Francesco Gomes Hirsch, com data de embarque prevista para 18/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 134.458,35, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 156.039,89.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 156.039,89,
segregado entre os passageiros, Álvaro da Silva Junior R$ 14.185,44, Andrea Gomes de Macedo Vieira R$
14.185,44, Guilherme Gomes de Macedo Vieira R$ 14.185,44, Paula Mendes Martins R$ 14.185,44, Gomes da
Silva 14.185,44, Renata Bordini de Vecchi 14.185,44, Renata Gomes Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch 14.185,44, Renato Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo Vieira 14.185,44, Ricardo Hirsch,
Silvana Maria Gomes da Silva 14.185,44, Vinicius Gomes da Silva 14.185,44, Enrico Hirsch 14.185,44, Felipe
Hirsch 14.185,44 e Francesco Gomes Hirsch 14.185,44, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Álvaro da Silva Junior, Andrea Gomes
de Macedo Vieira, Guilherme Gomes de Macedo Vieira, Paula Mendes Martins, Gomes da Silva, Renata Bordini
de Vecchi, Renata Gomes Hirsch, Renato de Macedo Vieira, Ricardo Hirsch, Renato Hirsch, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch, Silvana Maria Gomes da Silva, Vinicius Gomes da Silva, Enrico Hirsch, Felipe Hirsch e
Francesco Gomes Hirsch, com data de embarque prevista para 18/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 134.458,35, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 156.039,89.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 156.039,89,
segregado entre os passageiros, Álvaro da Silva Junior R$ 14.185,44, Andrea Gomes de Macedo Vieira R$
14.185,44, Guilherme Gomes de Macedo Vieira R$ 14.185,44, Paula Mendes Martins R$ 14.185,44, Gomes da
Silva 14.185,44, Renata Bordini de Vecchi 14.185,44, Renata Gomes Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch 14.185,44, Renato Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo Vieira 14.185,44, Ricardo Hirsch,
Silvana Maria Gomes da Silva 14.185,44, Vinicius Gomes da Silva 14.185,44, Enrico Hirsch 14.185,44, Felipe
Hirsch 14.185,44 e Francesco Gomes Hirsch 14.185,44, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Álvaro da Silva Junior, Andrea Gomes
de Macedo Vieira, Guilherme Gomes de Macedo Vieira, Paula Mendes Martins, Gomes da Silva, Renata Bordini
de Vecchi, Renata Gomes Hirsch, Renato de Macedo Vieira, Ricardo Hirsch, Renato Hirsch, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch, Silvana Maria Gomes da Silva, Vinicius Gomes da Silva, Enrico Hirsch, Felipe Hirsch e
Francesco Gomes Hirsch, com data de embarque prevista para 18/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 134.458,35, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 156.039,89.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 156.039,89,
segregado entre os passageiros, Álvaro da Silva Junior R$ 14.185,44, Andrea Gomes de Macedo Vieira R$
14.185,44, Guilherme Gomes de Macedo Vieira R$ 14.185,44, Paula Mendes Martins R$ 14.185,44, Gomes da
Silva 14.185,44, Renata Bordini de Vecchi 14.185,44, Renata Gomes Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch 14.185,44, Renato Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo Vieira 14.185,44, Ricardo Hirsch,
Silvana Maria Gomes da Silva 14.185,44, Vinicius Gomes da Silva 14.185,44, Enrico Hirsch 14.185,44, Felipe
Hirsch 14.185,44 e Francesco Gomes Hirsch 14.185,44, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

1408 Silvana Minelli Martines

115.715.938-96

Classe III

R$

2.472,50

-

N/A

Alteração

0,92

2.473,42

Classe III

1409 Silvana Sala

588.303.329-68

Classe III

R$

44.457,27

-

N/A

Alteração

9.116,24

53.573,51

Classe III

1410 Silvania Aparecida Frachetta Chiandotti

012.036.238-44

Classe III

R$

309,52

-

N/A

Exclusão

1411 Silvia Ernesto

372.029.528-15

Classe III

R$

12.041,40

-

N/A

Alteração

165,97

12.207,37

Classe III

1412 Silvia Helena A. G. Oliveira Gomes

910.734.561-53

Classe III

R$

15.203,17

-

N/A

Alteração

2.079,88

17.283,05

Classe III

Classe III

R$

11.114,40

-

N/A

Alteração

49,65

11.164,05

Classe III

1413 Silvia Maria Coelho Tocantins

1414 Silvia Regina Ferreira Giordano

1673477720

3943468828

-

309,52

-

Classe III

Classe III

R$

49.172,08

-

N/A

Alteração

6.251,04

55.423,12

Classe III

1415 Silvio Carvalho de Araujo

024.014.441-49

Classe III

R$

12.932,85

-

N/A

Alteração

1.765,84

14.698,69

Classe III

1416 Silvio Henrique

040.758.388-20

Classe III

R$

26.820,89

-

N/A

Alteração

3.467,99

30.288,88

Classe III

1417 Simon Alexander Kennedy

183.508.877-53

Classe III

R$

27.028,14

-

Sim

Exclusão

-

27.028,14

-

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, EDUARDO MARTINES, FLAVIO AUGUSTO ASPRINO FILHO,
ROSANA BALZI e SILVANA MINELLI, com data de embarque para 26/05/2020, que não ocorreu. Em
02/07/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 19.332,80 para
a Recuperanda. também, houve o pagamento de comissão por parte da recuperanda, referente a nota fiscal 2590
no valor de R$ 9.444,00 paga no dia 29/08/19. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da
data do vencimento do embarque (26/05/2020)até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O
crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da
Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Geny Sala e Silvana Sala, com data de embarque para 12/05/2020,
não embarcados. Foi feito um pagamento via depósito bancário para a Recuperanda data 12/05/20 (R$
151.054,00) . A recuperanda descontou do credor o pagamento NF 201 de comissão da ANDREA
FERNANDES BIONDI - MEI 2564263283, 11/09/19 pago ( R$ 17.680,74). Em 30/04/20 houve reembolso, cujo
valor foi descontado do crédito, para passageira Silvana Sala valor de ( R$ 44.455,70). Foi validado o credito no
montante de ( R$ 88.917,56) com correção monetária ( R$ 457,70). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros
na Relação de Credores. A relação de credores da Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa
análise, decorrente de arredondamento da conversão da moeda.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de aéreo para 2 passageiros, Srs. Gabriel Chiandotti Junior e
Silvania Aparecida Frachetta Chiandotti, com data de embarque prevista para 11/09/2020, após o pedido de RJ. O
pagamento do pacote foi realizado diretamente para a cia aérea (BCC), sendo que a Recuperanda recebeu valor da
comissão pela venda do aéreo, no valor total de R$ 616,20, todavia não habilitamos a comissão, visto que a Cia
Aérea emitirá carta de crédito do bilhete. Procedemos com a exclusão do crédito.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 1 passageiro, Silvia Ernesto, com data de
embarque prevista para 09/04/2020. O credor constou na lista de Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 12.041,40. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 12.207,37, via transferência bancária e
cheque.Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA GOMES, SILVIA
HELENA A. G. OLIVEIRA GOMES, TUBAL VILELA DA SILVA NETO e VIOLETA DINIZ VILELA, com
data de embarque para 20/05/2021. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único
deposito para recuperanda no valor R$ 12.677,62 em 21/02/2020. O sistema da Recuperanda registrou valor de
comissão descontado pela agência de turismo de R$ 8.319,50, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado
pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 24.067,54 e R$ 24.067,54 em 19/02/20, ambos com
cartão de crédito. Crédito validado no montante de (R$ 69.132,20) .Constam 4 passageiros, motivo pelo qual o
crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 3 passageiros, Gisela Coelho Tocantins, Rodolfo
Acatauassu Tocantins e Silvia Maria Coelho Tocantins , com data de embarque prevista para 14/05/2020. Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 33.343,20, segregado
igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 33.342,70, via transferência
bancária e cartão de crédito. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 1 passageiro, SILVIA REGINA FERREIRA
GIORDANO com data de embarque prevista para 14/05/2020. O credor constou na lista de Relação de Credores
do Art. 52, com crédito total de R$ 49.172,08. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do
sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 55.423,12, A
principal diferença é referente a comissão no valor de R$ 6.003,72. Tais valores foram creditados via
transferência bancária e cheque.Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 1 pessoa Silvio Carvalho de Araujo, com data de embarque para 06/04/2021.
Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário dia 09/03/20 ( R$ 12.932,89), O sistema da
Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 1765,80, do qual habilitamos.
Foi validado o pagamento do cliente em 14.698,69
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, SILVIO HENRIQUE e VERA LUCIA ROMEIRO, com data de
embarque para 05/09/20. Foi feito pagamento da entrada em cartão de crédito no valor de R$ 60.577,76 em
16/01/20. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
6.935,98, do qual habilitamos. Crédito validado no montante de (R$ 60.577,76).Constam 2 passageiros, motivo
pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Os credores constaram habilitados na RC do Art. 52 com crédito de R$ 54.056,27. Foi apresentada divergência de
crédito, na qual a credora informou não ter saldo a receber com a Queenberry, visto que parte foi quitada em
reembolso antes do pedido de RJ e parte foi multa por pedido de cancelamento assumido pela credora. Excluímos
o crédito da Relação de Credores.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

1418 Sirlene Fatima Ferrer Brandao

293.344.381-34

Classe III

R$

33.517,71

1419 Sofia Ura Kim

544.654.378-54

Classe III

R$

7.431,67

1420 Solange Elizabeth Ignacio

066.160.808-54

Classe III

R$

Classe III

1421 Solange Korbage

64070808

-

N/A

1.414,08

-

R$

15.049,07

Classe III

R$

19.742,72

1423 Solange Uchoa de Oliveira

073.083.533-20

Classe III

R$

30.745,80

770.085.028-34

Classe III

Movimento

Alteração

104.380.888-40

R$

21.241,65

10.660,23

Análise Administradora Judicial

Não

1422 Solange Maria Luiz Delboni Taricco

1424 Solange Zreik

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Valor Movimento

Classe na RC
Art. 7º § 2º

9.743,60

23.774,12

Classe III

Alteração

1.031,33

8.463,00

Classe III

N/A

Alteração

15.624,05

17.038,13

Classe III

-

N/A

Alteração

63,54

15.112,61

Classe III

-

N/A

Alteração

2.827,41

22.570,13

Classe III

Não

Alteração

5.101,26

35.847,06

Classe III

25.772,31

-

N/A

Alteração

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

66,71

21.308,36

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, SIRLENE FATIMA FERRER BRANDAO e ZENAIDE COSTA, com
data de embarque para 05/09/2020. Foi feito um deposito na conta da queensberry valor de (R$16.993,35) e outro
pelo repasse da agência de (R$ 2.428,80) liquido da comissao pago pelo cliente direto na agência. Pagamento
restante em cartão de crédito 27/01/2020 em dois cartões , cartão da Sirlene ( R$ 26227,84) e cartão da Zenaide
R$ 26227,84) pagos em 7 vezes. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência
de turismo de R$ 8991,45, do qual habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente total (R$ 76.011,68) .
Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. Trata-se de divergência de
crédito, na qual o credor requer que seja habilitado o valor integralmente pago na entrada do pacote de viagem de
R$ 10.660,23 e exclusão pago no cartão de crédito, Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos
documentos fornecidos pelo credor, bem como aos registros que constam do sistema da Recuperanda, levando em
consideração também o estorno de cartão de crédito apresentado e incluindo à comissão em nossa relação,
adicionalmente, o nosso critério de validação de crédito é pelo total pago no pacote de viagem, segregado entre os
passageiros, desconsiderando o valor proporcional dos pagantes, dessa maneira, validamos o valor pago no
pacote no total de R$ 47.548,24.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas Alice Maria Kim, Marcos Seil KIm e Sofia Ura Kim com data de
embarque para 23/07/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário,
direto para a Recuperanda valor líquido de (R$ 22.296,14). O crédito foi dividido entre os 03 passageiros na
Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergênca.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Adagmar Andriolo e Solange Elizabeth Ignacio,
cujo valor sistêmico dos pagamentos somaram R$ 25.006,85, divergente do valor que constou habilitado para os
credores na Relação de Credores do Art. 52. Esta Administradora Judicial empreendeu análise ao documento
disponibilizado pelo credor, bem como em informação constante do sistema da Recuperanda e validou o crédito de
R$ 25.006,85 que correspondeu ao valor bruto da cotação do pacote pago pelos clientes. Diante do exposto,
ajustamos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 2.828,16, para fazer constar o valor de R$
25.663,09, segregado igualmente entre os passageiros, Srs. Adagmar Andriolo e Solange Elizabeth Ignacio na
Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 1 passageiro, Solange Korbage, com data de
embarque prevista para 15/05/2020. O credor constou na lista de Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 15.049,07. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 15.050,15, via transferência bancária e cartão.
Ainda, verificamos que houve estorno no cartão no valor de R$ 8.104,00. Realizamos o ajuste do crédito na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Solange Maria Luiz Delboni
Taricco e Mario Augusto Taricco, com data de embarque prevista para 09/05/2020, após o pedido de RJ. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 39.485,44,
segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do
sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelo credor de R$ 39.485,44 a vista, além
de comissão paga à agência de turismo no valor de R$ 5.379,12, da qual habilitamos, totalizando crédito de R$
44.864,56. Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização da data do vencimento do embarque até o pedido
de RJ (04/06/20). Realizamos o ajuste
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, MARIA DO SOCORRO MADEIRO NOGUEIRA e SOLANGE
UCHOA DE OLIVEIRA, com data de embarque para 10/05/20, não embarcado. Foi feito um pagamento em dois
depositos no dia 09/12/19 no valor de ( R$ 35.719,62) e (R$ 3.702,19) e valor residual pago em 6 cheques prédatados. Sendo apenas 4 deles compensados nos dias 10/01/20, 10/02/20 , 10/03/20 e 14/04/20. Os dois últimos
cheques foram resgatados.O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de
turismo de R$ 9.784,59, do qual habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente montante de ( R$ 71.279,80)
com atualização ( 414,31). Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. A
relação de credores da Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente de
arredondamento da conversão da moeda. A agência apresentou sem procuração a divergência pelo critério do
pagante e descontado da comissão, não acatamos , pois o critério por esta Administradora Judicial foi pelo valor
total pago no pacote segregado entre os passageiros e a comissão habilitada.
Trata-se de pacote BCC contratado para uma pessoa ,SOLANGE ZREIK e WALFRIDO WARDE, com data de
embarque para 14/05/2020. Foi feito pagamento como comissão e entrada, cujo agência na operação é
Queensberry, via depósito bancário no valor de R$ 13.196,00 em 11/02/2020 e pagamento em cartão de crédito
em R$ 27.520,00 no mesmo dia. A recuperanda adicionou despesas do credor com NF 31394, do qual
habilitamos em nossa análise. Houve ainda pagamento residual BCC direto ao fornecedor. Foi validado o
pagamento do cliente montante de ( R$ 42.482,16) com atualização monetária ( R$ 190,43) para data de pedido de
RJ . Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

1425 Soler Chamorro Lasmar

312.974.278-66

Classe III

R$

14.873,32

-

N/A

Sem movimento

-

14.873,32

Classe III

1426 Solimeire Lula de Oliveira Schilling

332.623.303-53

Classe III

R$

13.223,26

-

N/A

Alteração

191,49

13.414,75

Classe III

1427 Sonia Aparecida Cardoso

129.603.906-44

Classe III

R$

17.292,95

Sim

Alteração

2.358,15

19.651,10

Classe III

1428 Sonia Berenice Kruger

249.361.030-04

Classe III

R$

33.875,02

-

N/A

Alteração

170,03

34.045,05

Classe III

1429 Sonia Maria da Silva Lopes

764.986.388-34

Classe III

R$

36.468,92

-

N/A

Alteração

33,98

36.502,90

Classe III

1430 Sonia Maria Magnoli

536.794.668-20

Classe III

R$

7.628,28

-

N/A

Alteração

40,17

7.668,45

Classe III

1431 Sonia Regina Marotta

1432 Steicy Maisa de Oliveira Ribeiro

098.223.807-04

058.499.609-88

Classe III

Classe III

R$

R$

24.216,69

21.761,13

19.651,10

-

-

N/A

N/A

Alteração

Alteração

3.527,75

2.843,80

27.744,44

24.604,93

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Soler Chamorro Lasmar e
Romulo Nagib Lasmar, com data de embarque prevista para 07/06/2020, após o pedido de RJ. Cabe destacar que
os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 29.746,64, segregado
igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelo credor de R$ 74.371,44 com cartão de crédito,
porém com estorno posterior do valor de R$ 44.624,80, gerando saldo a reembolsar de R$ 29.746,64. Mantivemos
o crédito.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Solimeire Lula de Oliveira
Schilling e Marcus Theodor Schilling, com data de embarque prevista para 07/04/2020. Cabe destacar que os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 26.446,51, segregado
igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 44.216,45, via transferência
eletrônica e entrega de 7 cheques pre datados. Houve resgate do último cheque no valor de R$ 4.545,33 e
reembolso realizado ao cliente no valor de R$ 13.223,70, resultando no crédito a reembolsar de R$ 26.447,42.
Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização do crédito da data do embarque vencido até a data do pedido
de RJ (04/06/2020), cujo saldo atualizado correspondeu a R$ 26.829,49. Procedemos com o ajuste na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a pagamento antecipado de compra de pacotes de viagem adquirido para 2
passageiros, Srs.Ieso do Couto Coutinho e Sonia Aparecida Cardoso, com data de embarque prevista para
04/09/2020, após o pedido de Recuperação Judicial. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação
de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 34.585,90, segregado igualmente entre os passageiros. Foi
apresentada divergência de crédito administrativa pleiteando o valor total do crédito de R$ 39.302,20,
acompanhada de documentação comprobatória.
Esta Administradora Judicial empreendeu análise aos documentos apresentados pelos credores, bem como em
informações sistêmica e documental disponibilizada pela Recuperanda e conferiu a existência do pagamento de
valor a vista de R$ 11.798,20, bem como pagamento com cartão de crédito no valor de R$ 27.504,00, ambos no
dia 08/01/2020.
Diante do exposto, foi totalmente acatado o pedido de divergência de crédito, sendo habilitado o valor total de R$
39.302,20, segregado igualmente entre os passageiros Ieso do Couto Coutinho e Sonia Aparecida Cardoso, na
Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Antônio Luiz de Oliveira e Sonia Berenice Kruger com data de
embarque para 02/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária
para a Recuperada no valor de (R$ 75.865,30). Constou ainda NF de comissão numero 202019 no valor de (R$
8.113,96)
Trata-se de pacote contratado para Sonia Maria da Silva Lopes com data de embarque para 14/05/2020, não
embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o
valor líquido de (R$ 3.288,11) para a Recuperanda, restante saldo residual de (R$ 12783,68) parcelado em 4
vezes no cartão de credito. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da
recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ELENA ELIZABETH RIEDERER e SONIA MARIA MAGNOLI,
com data de embarque para 12/05/2020, que não ocorreu. Em 13/01/2020, foi feito pagamento do valor da
entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 15.258,36 para a Recuperanda. Ainda, foi realizado o
pagamento via cartão no valor de R$ 35.600,00 no dia 10/01/20 que posteriormente foi estornado esse valor no dia
27/04/2020. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque
(12/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou
divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Maria Lucia Mendes e Sonia
Regina Marotta, com data de embarque prevista para 02/05/2020. As credoras constaram listadas na Relação de
Credores do Art. 52, com crédito de R$ 48.433,38. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes
do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 48.433,38, via
transferência eletrônica, além do pagamento de comissão a agência no valor de R$ 6.604,55, resultando no saldo
total a reembolsar de R$ 55.037,93. Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data do vencimento do
embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo valor atualizado do crédito correspondeu a R$ 55.488,87.
Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas,STEICY MAISA DE OLIVEIRA RIBEIRO e WAGNER LIMA
RIBEIRO, com data de embarque para 07/08/2020. Foi feito pagamento da entrada diretamente para a agência,
que repassou via depósito o valor líquido de comissão de R$ 26.416,09 em 04/12/2019. O sistema da
Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 5.687,60, do qual habilitamos.
Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 17.106,18, com cartão
de crédito. Constou também, alteração da data da viagem de maio/20 para ago/20. Crédito validado no montante de
(R$ 49.209,87).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1433 Stelia Werlang Sczecinski

CPF

323.415.047-87

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

8.125,92

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Valor Movimento

22.148,99

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

30.274,91

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

1434 Suedis de Lourdes Pelizaro Giuliangeli

858.116.379-34

Classe III

R$

18.791,65

-

N/A

Alteração

4.144,14

22.935,79

Classe III

1435 Sueli Guimaraes Nunes

506.088.947-53

Classe III

R$

16.953,88

-

N/A

Alteração

542,03

17.495,91

Classe III

1436 Sueli Maria Antonio

532.597.348-72

Classe III

R$

58.622,08

-

N/A

Alteração

957,38

59.579,46

Classe III

1437 Sueli Yayoi Nagao

007.281.678-32

Classe III

R$

23.026,22

-

N/A

Alteração

2.511,60

25.537,82

Classe III

1438 Suelly Scarpelli Coltro

552.742.778-53

Classe III

R$

8.792,36

-

N/A

Alteração

120,82

8.913,18

Classe III

1439 Suely Teixeira

875.543.219-00

Classe III

R$

1.066,82

-

N/A

Sem movimento

-

1.066,82

Classe III

1440 Susana Maria Beltrao Pereira

264.609.394-20

Classe III

R$

44.222,70

-

N/A

Alteração

5.397,15

49.619,85

Classe III

1441 Suzana Goulart Karam Althoff

785.317.139-00

Classe III

R$

30.718,57

-

N/A

Alteração

4.162,38

34.880,95

Classe III

Classe III

R$

32.103,29

-

N/A

Alteração

4.236,86

36.340,15

Classe III

1442 Suzana Lemos Gomes de Plato

7391047805

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, HENRIQUE SCZECINSKI, IRANI TAVARES COSTAS, MARI
LIDIA DIAS TAVARES COSTAS e STELIA WERLANG SCZECINSKI, com data de embarque para
13/06/2020, que não ocorreu. Em 23/09/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no
valor líquido de R$ 22.337,86 para a Recuperanda. Ainda, foi realizado o pagamento no dia 20/09/2019 no valor
de R$ 40.914,72 via cartão. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 40.914,72 que
também foi pago via cartão no dia 20/09/2019. Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do crédito, da
data do vencimento do embarque (13/03/2020) até a data do pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O
crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da
Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Ana Clara Ludving da Cunha, Roman Guilherme Giuliangeli e Suedis
de Lourdes Pelizaro Giuliangeli, com data de embarque para que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da
entrada, via transferência bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 12.798,24) para a
Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 38.973,04) via cartão de Cheque, parcelado em 9 vezes. O
valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi
acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido
de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Alfredo Nunes e Sueli nunes com data de embarque para
18/09/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a
Recuperanda (R$ 10.899,01) restanto saldo residual de (R$ 23.008,60) parcelado em 5 vezes no cartão de
credito. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não
apresentou divergênca.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 1 passageiro, Sueli Maria Antonio, com data de
embarque prevista para 22/03/2020. O credor constou na lista de Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 58.622,08. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 58.624,65, via transferência bancária e cheque.
Ainda, todos os cheques foram compensados. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º §
2º.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas,MITSUKO OKAZAKI, SUELI YAYOI NAGAO e TOSHIMI
OKAZAKI, com data de embarque para 07/10/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que
repassou em único deposito para recuperanda no valor de R$ 16.275,42 em 20/12/19 . O sistema da Recuperanda
registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 7.542,05, do qual habilitamos.
Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 52.795,98, dividido em
três cartões de crédito. Crédito validado no montante de (R$ 76.613,45) .Constam 3 passageiros, motivo pelo qual
o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Og Coltro e Suelly Scarpelli
Coltro, com data de embarque prevista para 09/04/20. Os credores constaram listados na Relação de Credores do
Art. 52, com crédito total de R$ 17.584,71, segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora
Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago
pelos credores de R$ 17.826,34, via transferência bancária e cartão de crédito. Realizamos o ajuste do crédito na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, SUELY TEIXEIRA e VILMA BASTOS, com data de embarque
para 11/08/20. Foi feito um pagamento da entrada em R$ 2.131,45 em 07/01/20 . Crédito validado no montante de
(R$ 2.131,45) .Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 1 passageiro, Susana Maria Beltrao Pereira, com
data de embarque prevista para 29/10/2020. O credor constou na lista de Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 44.222,70. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 49.619,85, via transferência
bancária e cartão. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, NELSON JOSE ALTHOFF e SUZANA GOULART KARAM
ALTHOFF, com data de embarque para 05/09/2020. Foi feito um deposito 03/03/20 valor de (R$ 12.602,36)e
saldo residual pago em cartão de credito de Nelson (R$ 48.834,79) pago em 7 vezes . O sistema da Recuperanda
registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 8.324,76, do qual habilitamos. Foi validado
o pagamento do cliente credito total de (R$ 69.761,91). Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi
dividido igualmente entre eles.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Silvana Lemos Gomes e Suzana
Lemos Gomes de Plato, com data de embarque prevista para 12/05/2020. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 64.206,57, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos
e apurou valor pago pelos credores de R$ 72.680,28, via transferência bancária e cartão de crédito. A diferença
está no valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 8.101,50. Realizamos o ajuste do crédito na Relação
de Credores do Art. 7º § 2º.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1443 Suzete Dias

CPF

223.665.399-91

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

6.700,00

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

934,64

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

7.634,64

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

1444 Suzete Sammarco Verzbickas

2986462855

Classe III

R$

9.814,95

-

N/A

Alteração

2.986,27

12.801,22

Classe III

1445 Sylvia Maria Soares de Quadros Borges

4241533515

Classe III

R$

20.435,22

-

N/A

Alteração

278,42

20.713,64

Classe III

1446 Talita Moure Domingues

227.597.218-84

Classe III

R$

27.801,63

1447 Tam - Linhas Aéreas S.A.

02.012.862/0001-60

Classe III

R$

1.127,61

1448 Tania de Camargo Cavalheiro

1449 Tania Dias

1450 Tania Mara Guedes Botelho

079.554.538-08

100.538.508-40

254.709.577-72

Classe III

Classe III

Classe III

R$

R$

R$

10.844,41

31.561,43

22.844,04

31.357,32

-

-

-

-

Sim

Alteração

N/A

Exclusão

N/A

N/A

N/A

Alteração

Alteração

Alteração

3.554,27

-

-

1.127,61

3,61

435,50

2.641,22

31.355,90

-

10.840,80

31.996,93

25.485,26

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, NILSON GARCIA ALVES e SUZETE DIAS, com data de
embarque para 20/09/2020, data posterior a Recuperação Judicial. Em 22/11/2019, foi feito pagamento do valor
da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido da comissão de R$ 2.702,55
para a Recuperanda. Valor de comissão paga à agência, indicado no sistema, é de R$ 1.870,54. Ainda, também foi
pago via depósito no dia 26/11/2019, o valor de R$ 97,24. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor
residual de R$ 10.598,95 que foi pago via cartão no dia 07/11/2019. Adicionalmente,não aplicamos cálculo de
atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (08/08/2020), pois a data é posterior ao pedido de
recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor
listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de crédito decorrente da compra de pacote de viagem para 6 passageiros, Srs. Nelson Verzbickas, Suzete
Sammarco VerzbickasNivia Fernanda Campos de Oliveira, Jose Augusto Catelani, Toshihiro Yamamoto e
Terezinha Sasaki, com embarque previsto para 26/08/2020, após pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 58.889,70, segregado
igualmente entre os passageiros.
Esta administradora judicial validou 3 pagamentos dos clientes via transferência eletrônica que somaram R$
23.042,22, bem como 3 pagamentos com cartões de crédito que totalizaram R$ 53.765,10, resultando no valor a
receber de R$ 76.807,32. Não houve pagamento de comissão visto que a venda se deu pela Loja. Procedemos com
o ajuste segregando o valor apurado entre os 6 credores.
Trata-se de crédito decorrente da compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Sras. Doris Ribeiro Abreu e
Sylvia Maria Soares de Quadros Borges, com embarque previsto para 09/04/2020, que não ocorreu. Cabe destacar
que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 40.870,44,
segregado igualmente entre os credores. Foi realizado pagamento a vista do valor da reserva de R$ 9.225,03, em
12.12.2019. Houve, ainda, 2 pagamentos com cartão de crédito, ambos no valor de R$ 15.819,51, em 12.12.2019.
Não constou registro de pagamento de comissão no sistema da Recuperanda. Adicionalmente, atualizamos o
crédito da data de vencimento do embarque até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 62.712,35 contratado para 2 passageiros, Srs. Sergio Hermani Stuhr Domingues e
Talita Moure Domingues, com data de embarque prevista para 03/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 55.602,82, segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial procedeu
com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos registros que constam do sistema da
Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 62.714,65. Diante do exposto, acatamos totalmente a divergência
de crédito fazendo constar o valor de R$ 62.714,65, segregado entre os passageiros, Srs. Sergio Hermani Stuhr
Domingues (R$ 31.355,90) e Talita Moure Domingues, (R$ 31.355,90), na Classe III - Quirografários, da Relação
de Credores do Art. 7º § 2º.
Não identificamos elementos que suportassem a manutenção/habilitação do crédito, motivo pelo qual o excluímos.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Maria Cristina Zeni e Tania de
Camargo Cavalheiro, com data de embarque prevista para 18/07/2020. As credoras constaram listadas na Relação
de Credores do Art. 52, com crédito de R$ 21.688,82. Esta Administradora Judicial analisou informações
constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$
21.681,60, via transferências eletrônicas. Não houve pagamento de comissão visto que a venda se deu pela Loja
interna da Recuperanda. Ajustamos o crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Ricardo Dias e Tania Dias, com
data de embarque prevista para 09/04/20. Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 63.122,86, segregado igualmente entre os passageiros. Esta Administradora Judicial analisou
informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores
de R$ 63.123.83, via cartão de crédito. Ainda, houve comissão referente a NFE 31400 no valor de R$ 782,47.
Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 1 passageiro, Tania Mara Guedes Botelho, com
data de embarque prevista para 30/05/2020. O credor constou na lista de Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 22.844,04. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da
Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 25.845,26, via transferência
bancária e cartão. A diferença está no valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 2.676,52. Realizamos
o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1451 Tania Maria Aguiar

1452 Tania Santos Cruz

CPF

094.244.108-75

441.862.907-68

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

30.022,07

32.828,86

1453 Telma Lauretti

637.724.698-68

Classe III

R$

1.407,71

1454 Telmo Ferreira Pereira

371.632.137-00

Classe III

R$

22.060,50

1455 Teodora Ana Kanderakis Gomes

1456 Teresinha Bretas dos Santos

1457 Tereza Cristina Boscaino

271.780.131-68

812.562.487-20

6298275835

Classe III

Classe III

Classe III

R$

R$

R$

20.048,52

19.361,94

41.634,69

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

-

27.421,76

-

22.004,27

-

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Alteração

Valor Movimento

-

1.648,07

5.428,14

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

28.374,00

38.257,00

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

N/A

Sem movimento

-

1.407,71

Classe III

Parcial

Alteração

761,72

22.822,22

Classe III

N/A

Sim

N/A

Alteração

Alteração

Alteração

2.798,94

2.799,49

5.195,60

22.847,46

22.161,43

46.830,29

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas LUIZ AGUIAR e TANIA MARIA, com data de embarque para
19/09/2020. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário dia 19/12/19, direto na Queensberry
no valor de (R$ 13.440,00) e dia 02/01/20 no valor de (R$ 11.947,00). O Restante de (R$ 31.361,00) pago em
cartão de LUIZ AGUIAR em 6 vezes. A comissão paga a parte em cartão de crédito de Luiz Aguiar ( R$ 3.203,19
) comissão recebida do pax e o pagamento do bilhete foi com cartão direto para cia aérea, portanto não habiliamos
e o credor não apresentou divergência .Houve ainda pagamento residual BCC direto ao fornecedor. Validação de
crédito total de ( R$ 56.748,00). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. O credor
apresentou divergência com fatos de 19/12/19 e 15/10/19 com cálculos de atualização monetária, acatamos
parcialmente o pedido, apenas com documentos financeiros e confirmação de outro pagto 02/01/20, não fizemos
atualização monetária, pois a data de embarque é após Rj.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Luiz Carlos Pereira Cruz e
Tania Santos Cruz, com data de embarque prevista para 10/05/2020. Os credores constaram listados na Relação
de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 65.657,72, segregado igualmente entre os passageiros. Esta
Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e
apurou valor pago pelos credores de R$ 76.071,82, via transferências bancárias. Houve ainda habilitação dos
valores referentes a comissão da agência. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Decio Emerique
Lauretti e Telma Lauretti, com data de embarque prevista para 12/09/2020, após o pedido de RJ. Cabe destacar
que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 2.815,42,
segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado apenas um pagamento no valor de R$ 2.815,42, em
24/01/2020 em conta da Recuperanda. Não constou informação de pagamento de comissão à agência de turismo.
Validamos o crédito ja habilitado.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 03 passageiros, Srs. Andreia Helena Juca De Andrade Ramos Pereira
e Telmo Ferreira Pereira cujo valor sistêmico dos pagamentos somaram R$ 54.846,16, divergente do valor que
constou habilitado para os credores na Relação de Credores do Art. 52 no valor de R$ 44.121,00. Esta
Administradora Judicial empreendeu análise ao documento disponibilizado pelo credor, bem como em informação
constante do sistema da Recuperanda e validou o crédito de R$ 54.846,16 que correspondeu ao valor bruto da
cotação do pacote pago pelos clientes. Todavia salientamos que o valor de R$ 10.285,31 pago a Companhia Aerea
devera ser cobrado junto a Companhia conforme disposto na MP 395 Diante do exposto, ajustamos o crédito
habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 44.121,00 para fazer constar o valor de R$ 45.204,59,
segregado igualmente entre os passageiros, Srs.Andreia Helena Juca De Andrade Ramos Pereira e Telmo Ferreira
Pereira na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Francisco Gomes e Teodora
Ana Kanderakis Gomes, com data de embarque prevista para 15/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 40.097,03, segregado
igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada para a agência de turismo, que
realizou repasse para a Recuperanda do valor líquido de comissão de R$ 8.242,92, em 21/02/2020. O valor pago
de comissão registrado no sistema da Recuperanda correspondeu a R$ 5.410,82, do qual habilitamos. O saldo
residual de R$ 31.854,11 foi pago com cartão de crédito em 21/02/2020. Adicionalmente, foi realizado cálculo de
atualização do crédito da data do embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020). Procedemos com o
ajuste na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem contratado para 2 passageiros, Srs. Nilton Modesto dos Santos Filho e Teresinha
Bretas dos Santos, com data de embarque para 06/05/2020, que não ocorreu. Os credores constaram habilitados na
Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 38.723,88, segregado entre os passageiros. Foi
apresentada divergência de crédito pleiteando o valor de R$ 44.008,53, acompanhada de carta de crédito, com a
indicação de "prévia da carta de crédito - sem valor legal".
Esta Administradora Judicial empenhou análise a divergência de crédito e em informações constantes em sistema e
documentos fornecidos pela Recuperanda e validou valor total recebido pela Queensberry de R$ 38.725,81, além
de registro de comissão paga à agência de turismo de R$ 5.282,72, totalizando crédito de R$ 44.008,53.
Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização do crédito da data do embarque vencido até a data do pedido de
recuperação judicial (04/06/2020), cujo valor atualizado correspondeu a R$ 44.322,86.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito com base no financeiro recebido pela Recuperanda e
alteramos o crédito para constar R$ 44.322,86, em favor de Nilton Modesto dos Santos Filho e Teresinha Bretas
dos Santos, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 1 passageiro, Tereza Cristina Boscaino, com data
de embarque prevista para 16/07/2020. O credor constou na lista de Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 41.634,69. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 46.830,29, via transferência bancária. A
diferença está no valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 5.195,60. Realizamos o ajuste do crédito
na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

1458 Tereza Maria Teixeira Tobias

125.547.648-67

Classe III

R$

44.817,80

-

N/A

Exclusão

1459 Terezinha do Carmo Victor Carvalho

314.703.356-20

Classe III

R$

69.359,40

-

N/A

Alteração

1460 Terezinha Maria Grandino Rodas Cezaretti

673.104.788-00

Classe III

R$

28.082,25

1461 Terezinha Sasaki

286.133.336-72

Classe III

R$

9.814,95

1462 Thaciana Euripedes Rodrigues da Silveira

928.007.696-53

Classe III

R$

2.835,84

1463 Themistocles Barbosa Ferreira Neto

2635192871

Classe III

R$

3.267,45

1.598,48

Sim

Alteração

-

N/A

-

N/A

-

N/A

Valor Movimento

-

44.817,80

9.233,60

-

78.593,00

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

26.483,77

1.598,48

Classe III

Alteração

2.986,27

12.801,22

Classe III

Alteração

979,42

3.815,26

Classe III

Alteração

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

446,95

3.714,40

Classe III

1464 Therezinha Menegat

345.897.759-72

Classe III

R$

21.755,03

-

N/A

Alteração

3.600,01

25.355,04

Classe III

1465 Thyrso Ramos Filho

002.887.278-94

Classe III

R$

15.994,69

-

N/A

Alteração

1.530,53

17.525,22

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Gilson Tobias e Tereza Maria Teixeira Tobias,
com embarque previsto para 20/03/2020.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 21.104,00, motivo pelo qual procedemos com a validação
do crédito em moeda estrangeira. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD
21.104,00 (em moeda estrangeira), em favor de Gilson Tobias e Tereza Maria Teixeira Tobias, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ORLANDO ADAO CARAVALHO e TEREZINHA DO CARMO
VICTOR CARVALHO, com data de embarque para 25/08/2020, data posterior a Recuperação Judicial. Em
13/08/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o
valor líquido da comissão de R$ 7.091,25 para a Recuperanda. Valor de comissão paga à agência, indicado no
sistema, é de R$ 18.468,37. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 131.626,38 que
também foi pago via depósito no dia 22/08/2019. Adicionalmente, não aplicamos cálculo de atualização do
crédito, da data do vencimento do embarque (25/08/2020), pois a data é posterior ao pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiras, Sras. Sandra Regina
de Moraes Tolentino e Terezinha Maria Grandino Rodas Cezaretti, com data de embarque prevista para
01/03/2020.As credoras constaram listadas na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 56.164,50,
segregado igualmente entre as passageiras. Foi apresentada divergência de crédito administrativa com
documentação suporte evidenciando que as clientes realizaram o embarque e estavam em viagem quando houve a
paralização em razão da pandemia do corona vírus. Os documentos evidenciam o acerto entre credoras e
Recuperanda cujo saldo a reembolsar correspondeu a R$ 7.665,48, para a Sra Sandra Regina de Moraes
Tolentino, e R$ 1.598,48, para a Sra Terezinha Maria Grandino Rodas Cezaretti, totalizando crédito de R$
9.263,96.
Acatamos o pedido conforme divergência de crédito e habilitamos os valores supramencionados na Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito decorrente da compra de pacote de viagem para 6 passageiros, Srs. Nelson Verzbickas, Suzete
Sammarco VerzbickasNivia Fernanda Campos de Oliveira, Jose Augusto Catelani, Toshihiro Yamamoto e
Terezinha Sasaki, com embarque previsto para 26/08/2020, após pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 58.889,70, segregado
igualmente entre os passageiros.
Esta administradora judicial validou 3 pagamentos dos clientes via transferência eletrônica que somaram R$
23.042,22, bem como 3 pagamentos com cartões de crédito que totalizaram R$ 53.765,10, resultando no valor a
receber de R$ 76.807,32. Não houve pagamento de comissão visto que a venda se deu pela Loja. Procedemos com
o ajuste segregando o valor apurado entre os 6 credores.
Trata-se de pacote contratado para 11 pessoas são elas Adriana Belford, Daniela Trajano, Felipe Barbosa, Reis
Isabela, Czarneski, Maria Izabel, Mey Barbosa, Pedro Henrique, Rodrigo de Castro, Rosenir Taranteli, Samuel
Pereira e Thaciana Eurides, com data de embarque para 24/03/2020, não embarcados. Foi feito pagamento via
depósito bancário da entrada (R$ 32.855,55) e saldo residual (R$ 40.000) parcelado em 4 vezes, identificamos
que o pagamento via cartão de credito foi estornado. Identificamos multa por cancelamento no valor de (R$
1.657,31). A relação de credores da Recuperanda não apresentou diverências.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Maria Celia Costa Aguiar
Santanna B. Ferreira e Themistocles Barbosa Ferreira Neto, com data de embarque prevista para 03/12/2020. Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de R$ 6.534,90. Esta Administradora
Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e documentos fornecidos e apurou valor pago
pelos credores de R$ 6.536,99, via depósitos e mediante entrega de 4 cheques pré datados, todos compensados.
Houve ainda pagamento de comissão a agência de turismo no valor de R$ 891,80 totalizando crédito de R$
7.428,79. Realizamos o ajuste do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem individual da Sra. Therezinha Menegat, com data de
embarque prevista para 05/08/2020. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52, com crédito de
R$ 21.755,03. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor total pago pela credora de R$ 25.355,04, via transferência eletrônica.
Constou pagamento de comissão no valor de R$ 2.703,91, do qual consideramos no crédito habilitado. Cabe
destacar que a agência realizou repasse do valor da entrada deste crédito junto com o file 2341347.4 da credora
Marli Mazzotti Girelli, sendo realizado o acerto interno no sistema da Recuperanda. Ajustamos o crédito na
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas,MARIA THEREZA RAMOS e THYRSO RAMOS FILHO, com
data de embarque para 09/05/2021. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único
depoisto para recuperanda R$ 8.298,35 em 02/09/2019. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão
descontado pela agência de turismo de R$ 3.062,70, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento
do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 23.689,38, com cartão de crédito. Crédito validado no montante
de (R$ 35.050,43).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. O Credor
não apresentou divergências.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1466 Toshihiro Yamamoto

CPF

6382495891

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

R$

9.814,95

-

N/A

Alteração

2.986,27

12.801,22

Classe III

1467 Toshimi Okazaki

050.106.498-29

Classe III

R$

23.026,21

-

N/A

Alteração

2.511,61

25.537,82

Classe III

1468 Toyota do Brasil Ltda

59.104.760/0001-91

Classe III

R$

800.820,76

-

N/A

Alteração

237.274,18

1.038.094,94

Classe III

1469 Toyota do Brasil Ltda

59.104.760/0001-91

Classe III

R$

133.949,02

-

N/A

Exclusão

1470 Tubal Vilela da Silva Neto

076.120.106-82

Classe III

R$

15.203,18

-

N/A

Alteração

2.079,88

17.283,06

Classe III

1471 Tulio Freitas do Egito Coelho

185.086.771-20

Classe III

R$

44.865,02

-

N/A

Alteração

0,43

44.865,45

Classe III

02.974.733/0007-48

Classe III

R$

308.947,57

-

N/A

Alteração

141.052,43

450.000,00

Classe III

1472

UPL do Brasil Industria e Comercio de Insumos
Agropecuarios S.A.

1473 Valdécio Aparecido da Costa

2015262806

Classe III

R$

25.113,46

-

N/A

Alteração

-

133.949,02

2.875,60

-

27.989,06

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de crédito decorrente da compra de pacote de viagem para 6 passageiros, Srs. Nelson Verzbickas, Suzete
Sammarco VerzbickasNivia Fernanda Campos de Oliveira, Jose Augusto Catelani, Toshihiro Yamamoto e
Terezinha Sasaki, com embarque previsto para 26/08/2020, após pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com crédito total de R$ 58.889,70, segregado
igualmente entre os passageiros.
Esta administradora judicial validou 3 pagamentos dos clientes via transferência eletrônica que somaram R$
23.042,22, bem como 3 pagamentos com cartões de crédito que totalizaram R$ 53.765,10, resultando no valor a
receber de R$ 76.807,32. Não houve pagamento de comissão visto que a venda se deu pela Loja. Procedemos com
o ajuste segregando o valor apurado entre os 6 credores.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas,MITSUKO OKAZAKI, SUELI YAYOI NAGAO e TOSHIMI
OKAZAKI, com data de embarque para 07/10/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que
repassou em único deposito para recuperanda no valor de R$ 16.275,42 em 20/12/19 . O sistema da Recuperanda
registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 7.542,05, do qual habilitamos.
Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 52.795,98, dividido em
três cartões de crédito. Crédito validado no montante de (R$ 76.613,45) .Constam 3 passageiros, motivo pelo qual
o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de programa incentivo corporativo adquirido por cliente pessoa jurídica, Toyota do Brasil Ltda, com data
de embarque registrada no sistema da Recuperanda para 01/08/2021. O credor constou habilitado na Relação de
Credores do Art. 52 com crédito no valor de R$ 934.769,78.
Esta Administradora Judicial analisou informação sistêmica e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou
recebimento financeiro pela Queensberry no valor total de R$ 1.038.094,94, distribuído em 3 files (2473793.1,
2442851.1 e 2442851.2).
Diante do exposto, alteramos o crédito habilitado para fazer constar o valor de R$ 1.038.094,94, em favor de
Toyota do Brasil Ltda., na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de programa incentivo corporativo adquirido por cliente pessoa jurídica, Toyota do Brasil Ltda, com data
de embarque registrada no sistema da Recuperanda para 01/08/2021. O credor constou habilitado na Relação de
Credores do Art. 52 com crédito no valor de R$ 934.769,78.
Esta Administradora Judicial analisou informação sistêmica e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou
recebimento financeiro pela Queensberry no valor total de R$ 1.038.094,94, distribuído em 3 files (2473793.1,
2442851.1 e 2442851.2).
Diante do exposto, alteramos o crédito habilitado para fazer constar o valor de R$ 1.038.094,94, em favor de
Toyota do Brasil Ltda., na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA GOMES, SILVIA
HELENA A. G. OLIVEIRA GOMES, TUBAL VILELA DA SILVA NETO e VIOLETA DINIZ VILELA, com
data de embarque para 20/05/2021. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único
deposito para recuperanda no valor R$ 12.677,62 em 21/02/2020. O sistema da Recuperanda registrou valor de
comissão descontado pela agência de turismo de R$ 8.319,50, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado
pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 24.067,54 e R$ 24.067,54 em 19/02/20, ambos com
cartão de crédito. Crédito validado no montante de (R$ 69.132,20) .Constam 4 passageiros, motivo pelo qual o
crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas,TULIO FREITAS DO EGITO COELHO e VALERIA DE FATIMA
EGITO COELHO, com data de embarque para 04/04/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que
repassou em único depoisto R$ 22.516,30.. Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo
cliente no valor de R$ 67.214,60, com cartão de crédito. . Houve ainda pagamento residual BCC direto ao
fornecedor. Crédito validado no montante de (R$ 89.730,90).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito
foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de programa incentivo corporativo adquirido por cliente pessoa jurídica, UPL do Brasil Industria e
Comercio de Insumos Agropecuarios S.A., com data de embarque registrada no sistema da Recuperanda para
04/11/2020. O credor constou habilitado na Relação de Credores do Art. 52 com crédito no valor de R$
308.947,57
Esta Administradora Judicial analisou informação sistêmica e documentos fornecidos pela Recuperanda e validou
recebimento financeiro pela Queensberry no valor total de R$ 450.000,00, via transferência eletrônica.
Diante do exposto, alteramos o crédito habilitado para fazer constar o valor de R$ 450.000,00, em favor de UPL
do Brasil Industria e Comercio de Insumos Agropecuarios S.A., na Classe III - Quirografário, da Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ARONI APARECIDA VIEIRA CALHEIROS COSTA e
VALDÉCIO APARECIDO DA COSTA, com data de embarque para 31/05/2020, não ocorrido. Foram realizados
pagamentos a vista nos dias 20 e 22/08/2019, diretamente para a agência de turismo, que efetuou repasses líquidos
de comissões dos valores de R$ 10.879,08 e R$ 958,72, respectivamente. O valor total de comissão que constou
do sistema da Recuperanda é de R$ 5.819,91, do qual habilitamos. Em 21/08/2019, houve pagamento do residual
do pacote, via cartão de crédito, no valor de R$ 38.385,98. A diferença entre o valor apurado e o valor habilitado
na Relação de Credores do art. 52 é basicamente em razão da habilitação da comissão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1474 Valdenes Aparecida da Silva Castro

CPF

854.456.906-44

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

20.875,38

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

98,63

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

20.974,01

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

1475 Valdir Bertolini

199.811.989-00

Classe III

R$

35.732,88

-

N/A

Alteração

1.881,36

37.614,24

Classe III

1476 Valdir Golin

413.353.178-72

Classe III

R$

22.421,22

-

N/A

Alteração

3.010,05

25.431,27

Classe III

1477 Valentina da Rosa Aranha

065.482.361-81

Classe III

R$

51.270,91

-

N/A

Alteração

11.539,75

62.810,66

Classe III

1478 Valeria de Fatima Egito Coelho

226.035.301-00

Classe III

R$

44.865,02

-

N/A

Alteração

0,43

44.865,45

Classe III

1479 Valeria Marcelino Borges Lucas

203.813.014-00

Classe III

R$

36.696,16

-

N/A

Alteração

2.374,63

39.070,79

Classe III

1480 Valeria Maria Borges E Silva

715.860.163-34

Classe III

R$

1.899,34

-

N/A

Exclusão

1481 Valeria Maria dos Santos de Araujo

165.003.718-01

Classe III

R$

10.471,68

-

N/A

Alteração

-

1.899,34

54,83

-

10.526,51

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CLOVIS EDUARDO SANTOS CASTRO e VALDENES
APARECIDA DA SILVA CASTRO, com data de embarque para 13/05/2020, que não ocorreu. Em 10/12/2019,
foi feito pagamento do valor da entrada de R$ 20.000,00, via transferência bancária, diretamente em conta da
Recuperanda. Não houve pagmento de comissão visto que a venda ocorreu por setor interno da Recuperanda
(Loja). O pagamento residual do pacote foi realizado mediante a entrega de 6 cheques pré-datados, no valor de R$
7.249,00. Dos 6 cheques dados em pagamento, 3 foram resgatados e cancelados conforme evidências apresentadas
pela Recuperanda (cheques de abril a junho de 2020). Adicionalmente, aplicamos cálculo de atualização do
crédito, da data do vencimento do embarque (13/05/2020) até a data do pedido de recuperação judicial
(04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor listado na Relação de
Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de crédito referente a pagamento antecipado de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs.
Fatima Maria Trevisani Bertolini e Valdir Bertolini, com data de embarque prevista para 21/08/2020, após o
pedido de RJ. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito
total de R$ 71.465,76, segregado igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento a vista com cartão de
crédito no valor de R$ 75.228,48. Não houve pagamento de comissão visto que a venda se deu por setor interno da
Recuperanda (Loja). Não constou atualização visto que a data do vencimento do embarque é posterior ao pedido
de RJ (04/06/2020). Procedemos com o ajuste do crédito.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, VALDIR GOLIN e ZILDA MARIA MESSIAS GOLINF, com data de
embarque para 14/05/2020, não embarcado. Foi feito único deposito deposito 11/12/19 valor de (R$ 44.842,43).O
sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 5.793,12, do qual
habilitamos. O crédito validado R$ 50.635,55. Foi validado o pagamento do cliente credito. Constam 2
passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 5 pessoas, Ana Beatriz Aranha, Fabricio Aranha, Marcus Vinicius Hecksher
Teixeira Campos, Maria Fernanda Aranha, Valentina Da Rosa Aranha, com data de embarque para 12/07/2020.
Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor de (R$ 85.855,59) para a Recuperanda
(R$ 3.288,11) , restante saldo residual de (R$ 12.783,68) parcelado em 4 vezes no cartão de credito. O crédito foi
dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data
do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas,TULIO FREITAS DO EGITO COELHO e VALERIA DE FATIMA
EGITO COELHO, com data de embarque para 04/04/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que
repassou em único depoisto R$ 22.516,30.. Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo
cliente no valor de R$ 67.214,60, com cartão de crédito. . Houve ainda pagamento residual BCC direto ao
fornecedor. Crédito validado no montante de (R$ 89.730,90).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito
foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, MARIA DO SOCORRO TAVARES VIEIRA e VALERIA
MARCELINO BORGES LUCAS, com data de embarque para 07/09/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto
na agência, que repassou em único depoisto para recuperanda no valor de R$ 16.716,49. O sistema da
Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 9.068,02, do qual habilitamos.
Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 26.448,41, com cartão
de crédito e 7 cheque pré-datados, sendo que apenas 6 foram compensados no valor total de R$ 25.908,66. Crédito
validado no montante de (R$ 78.141,58).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido
igualmente entre eles.
Trata-se de programa incentivo corporativo adquirido por cliente pessoa jurídica, Banco Volvo (Brasil) S/A, com
data de embarque registrada no sistema da Recuperanda para 31/12/2020. A Recuperanda habilitou na Relação de
Credores do Art. 52 o crédito toal de R$ 5.698,00, segregado igualmente entre o Banco Volvo e os Srs. Julio
Farney Nogueira e Silva e Valeria Maria Borges e Silva, que tratam-se de pessoas premiadas pelo Banco. Não
houve apresentação de divergência pelos credores.
Esta Administradora Judicial analisou documentos e informações constantes do sistema da Recuperanda e validou
recebimento financeiro pela Queensberry no valor total de R$ 11.370,00. Porém, constou no sistema utilização do
valor do crédito de R$ 5.672,00, constou ainda evidência de embarque dos passageiros pessoas físicas, motivo
pelo qual os excluímos da Relação de Credores do Art. 7º § 2º. Desta forma, ajustamos o crédito e habilitamos ao
Banco Volvo o valor líquido do pagamento e valores decorrentes de embarques já realizados, resultando em R$
5.698,00, mesmo valor total habilitado pela Recuperanda, porém mantido apenas para o Banco Volvo.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Srs. Laercio Carlos de Araujo Filho
e Valeria Maria dos Santos de Araujo, com data de embarque prevista para 12/05/2020, que não ocorreu. Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 20.943,36, segregado
igualmente entre os passageiros. Esta administradora judicial analisou informações constantes do sistema e
documentos fornecidos pela Recuperanda e apurou recebimento financeiro total de R$ 69.811,21, via transferência
eletrônica e cartão de crédito, porém, houve estorno integral do pagamento com cartão de crédito de R$ 48.866,00,
restando crédito de R$ 20.945,20. Não houve pagamento de comissão a agência de turismo visto que a venda se
deu por setor interno da Recuperanda (Loja). Adicionalmente, realizamos cálculo de atualização da data do
embarque vencido até a data do pedido de RJ (04/06/2020), cujo valor atualizado correspondeu a R$ 21.053,02.
Procedemos com o ajuste do crédito.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1482 Valeria Marques Gomes Vilela

1483 Valeria Muller

CPF

254.473.001-34

819.852.748-68

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

28.581,60

20.719,56

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

97,93

Alteração

2.825,88

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

28.679,53

23.545,44

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

1484 Valmir Piton

073.058.948-00

Classe III

R$

32.957,57

-

N/A

Alteração

4.524,66

37.482,23

Classe III

1485 Valmiro Cerqueira Santiago

755.140.605-00

Classe III

R$

44.886,04

-

N/A

Alteração

6.082,73

50.968,77

Classe III

1486 Valmiro Guilherme de Santana

350.059.477-87

Classe III

R$

54.526,67

-

N/A

Exclusão

1487 Vanderlea Pascoalini Gomes Tande

625.010.626-04

Classe III

R$

34.901,26

-

N/A

Alteração

-

54.526,67

179,65

-

35.080,91

Classe III

Classe III

1488 Vandineia Mareto

716.674.908-34

Classe III

R$

4.071,77

-

N/A

Alteração

2.541,06

6.612,83

Classe III

1489 Vanessa Marques de Souza

220.187.538-35

Classe III

R$

6.257,55

-

N/A

Alteração

2,41

6.259,96

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote adquirido para 2 pessoas, JOSE EDUARDO CASTROVIEJO VILELA e VALERIA
MARQUES GOMES VILELA, com data de embarque para 14/05/2020, que não ocorreu. O crédito é composto
por 2 files de nºs 2458913.1 (terrestre) e 2458913.2 (aéreo). No file terrestre, foi realizado pagamento do valor da
entrada de R$ 16.212,00, em conta corrente da recuperanda, no dia 20/01/2020. Não houve pagamento de
comissão visto que a venda ocorreu por setor interno da Recuperanda (loja). O valor residual de R$ 37.831,20 foi
pago na mesma data, com cartão de crédito em 5 parcelas. A parte do aéreo, foi paga diretamente para a cia aérea
(BCC), exceto a comissão do serviço de agenciamento realizado pela Recuperanda, no valor de R$ 3.059,90, que
foi pago via cartão de crédito, conforme NFE 31385. O resultado da validação realizada por esta AJ apresentou
divergência ao valor listado pela Recuperanda, principalmente em razão do cálculo de atualização do crédito da
data do vencimento do embarque (14/05/2020) até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, RENATO MULLER e VALERIA MULLER, com data de embarque
para 07/09/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único depoisto para
recuperanda no valor de R$ 8.476,22 em 28/01/20. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão
descontado pela agência de turismo de R$ 5.651,75, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento
do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 32.962,90, com cartão de crédito. Crédito validado no montante
de (R$ 47.090,87) .Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas,VALMIR PITON e VILMA LOPES PITON, com data de embarque
para 06/05/2020. Foi feito pagamento da entrada diretamente para a agência, que repassou via depósito o valor
líquido de comissão de R$ 16.228,71 em 13/01/2020. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão
descontado pela agência de turismo de R$ 8.517,67, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento
do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 49.686,42, com cartão de crédito. Crédito validado no montante
de (R$ 74.432,80) com atualização monetária ( R$ 531,64).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi
dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para uma pessoa, VALMIRO CERQUEIRA SANTIAGO, com data de embarque
para 12/05/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único depoisto para
recuperanda no valor de R$ 44.886,04 em 10/01/20. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão
descontado pela agência de turismo de R$ 5.821,71, do qual habilitamos. Crédito validado no montante de (R$
50.968,77) com atualização monetária ( R$ 261,02).
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Maria de Lourdes Gomes e Valmiro Guilherme de
Santana, com embarque previsto para 20/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou
R$ 108.918,38. Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 109.053,34,
na classe III - quirografários, correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 25.418,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 25.418,00
(em moeda estrangeira), em favor de Maria de Lourdes Gomes e Valmiro Guilherme de Santana, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, VANDERLEA PASCOALINI GOMES TANDE e WILON ISSAMU
TANDE , com data de embarque para 12/05/2020, não embarcados. Foi feito como valor de entrada um unico
deposito na conta da queensberry valor de (R$ 23.496,80 ) e pagamento cartão de crédito de Wilson Issamu Tande
( R$ 48.236,00). O valor residual pago direto ao fornecedor. Foi validado o pagamento do cliente. Constam 2
passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. A relação de credores da Recuperanda
apresentou pequena divergência com a nossa análise. O credor concordou com os valores na relação de credores.
Trata-se de pacote contratado para 3 pessoas, CLAUDEMIR MARETO, RENATA MARETO e VANDINEIA
MARETO, com data de embarque para 06/05/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada
diretamente para a agência de turismo, que realizou repasse do valor de R$ 12.221,80, líquido de comissão, a
Recuperanda, em 07/01/2020. O valor de comissão registrado em sistema é de R$ 7.529,40. Em 06/01/2020, foi
realizado pagamento do valor residual de R$ 43.000,00, com cartão de crédito. Em 27/04/2020, houve registro do
estorno do valor integral pago com cartão de crédito.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, EDUARDO HIDEKI TOKURA e VANESSA MARQUES DE
SOUZA, com data de embarque para 10/12/2020, data posterior a recuperação judicial. Em 20/01/2020, foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 4.261,24 para a Recuperanda.
Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual de R$ 9.965,92 que foi pago via cartão de crédito no
dia 22/01/2020, também, houve uma nota fiscal de comissão no valor de R$ 1.707,25. Adicionalmente, não
aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (10/12/2020) pois a data é
posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência
em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2198

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1490 Vanessa Ramos

CPF

395.563.508-29

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

108.415,02

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Valor Movimento

760,90

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

109.175,92

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

1491 Vanessa Xavier Dezouzart Drummond

561.275.881-20

Classe III

R$

14.999,07

-

N/A

Alteração

2.666,81

17.665,88

Classe III

1492 Vania Meira e Siqueira Campos

675.731.004-00

Classe III

R$

1.934,00

-

N/A

Alteração

1.489,58

3.423,58

Classe III

1493 Vania Rossetto Machado

1494 Vanira Tavares de Souza

1495 Vanusa Lucia de Souza Peinado

1496 Vasco Pereira do Amaral

177.650.938-27

267.364.701-53

152.060.458-02

250.500.018-20

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

R$

R$

R$

R$

32.714,42

1.173,80

30.503,97

45.547,13

-

-

-

-

N/A

N/A

N/A

N/A

Sem movimento

Sem movimento

Alteração

Alteração

-

-

0,47

6.092,21

32.714,42

1.173,80

30.504,44

51.639,34

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de compras de 3 pacotes de viagem com diversos pagamentos via depósito e cartão. As vendas
2416189.1 e 2416189.3 foram para 3 passageiros, EDSON AUGUSTO SIMOES JUNIOR, VANESSA RAMOS
e VERA REGINA RAMOS, com pagamentos via depósito e cartão de crédito e a dedução das comissões,
totalizaram R$ 324.945,51 e R$ 3.032,25, respectivamente. Validamos os pagamentos e não aplicamos
atualização monetária das datas dos vencimentos das viagens (21/09/2020) pois a data é posterior ao pedido de
Recuperação Judicial (04/06/2020). A venda 2416189.2 ocorreu para 2 pessoas, EDSON AUGUSTO SIMOES
JUNIOR e VERA REGINA RAMOS, sendo que o valor total pago foi de R$ 40.536,54. Não aplicamos cálculo de
atualização da data de embarque vencida (21/09/2020) pois a data é posterior ao pedido de RJ (04/06/20). Na
venda 2416189.1 houve comissão no valor de R$ 30.766,26 referente a nota 6920 e na venda 2416189.2 houve
comissão R$ 6.828,79 também referente a nota 6920 e outra comissão no valor de R$ 3.995,96 referente a nota
6921, além da comissão da agência no valor de R$ 1.228,25, em outros aspectos não foi identificado saldo de
devolução ou estorno. Ao final da análise, os créditos foram divididos por cada venda aos respectivos passageiros.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, JULIANA GONCALVES OLIVEIRA e VANESSA XAVIER
DEZOUZART DRUMMOND, com data de embarque para 14/05/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na
agência, que repassou em dois depoisto spara recuperanda no valor de R$ 3.323,01 em 27/01/20 e R$ 3.385,57
em 31/01/20. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
4.744,12, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor
de R$ 11.751,25 em 28/01/20 e R$ 11.969,30 em 03/02/20, ambos com cartão de crédito. Crédito validado no
montante de (R$ 35.174,11) com atualização monetária ( R$ 157,67).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o
crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, JOSE MIGUEL DE DEUS e VANIA MEIRA E SIQUEIRA
CAMPOS, com data de embarque para 14/04/2020, que não ocorreu. Em 10/02/2020, foi realizado pagamento a
vista em conta da agência de turismo, que realizou o repasse do valor líquido de comissão de R$ 4.278,85. O
sistema da Recuperanda registrou comissão no valor de R$ 2.962,16. Em 11/02/2020, houve pagamento do
residual com cartão de crédito no valor de R$ 17.280,00. Em 17/02/2020, foi registrado reembolso ao credor, no
valor de R$ 410,76, bem como, em 14/04/2020, houve o estorno do valor integral pago com cartão de crédito.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Antonio Ricardo de Souza Machado, Vania Rossetto Machado, com
data de embarque para 24/03/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência
bancária, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 71.906,12) para a Recuperanda. Houve ainda
pagamento de comissão no valor de (R$ 48.266,82) via nota fiscal nº 11. O valor validado por esta AJ corroborou
com o valor listado na Relação de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do
montante, da data de vencimento (data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, EDVALDO SILVA e VANIRA TAVARES DE SOUZA, com data
de embarque para 15/10/2020, data posterior a recuperação judicial. Em 03/03/2020, foi feito pagamento do valor
da entrada, via depósito bancário no valor líquido de R$ 2.347,60 para a Recuperanda. Adicionalmente,não
aplicamos cálculo de atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (15/10/2020) pois a data é
posterior ao pedido de recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ não apresentou
divergência em relação ao valor listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, CASSIANO MONTEOLIVA PEINADO e VANUSA LUCIA DE
SOUZA PEINADO, com data de embarque para 28/09/2020, após o pedido de RJ. Em 02/03/2020, foi feito
pagamento do sinal, a vista, no valor de R$ 18.302,66, em conta da Recuperanda. Não houve pagamento de
comissão a terceiro, visto que a venda se deu pela "loja" (setor interno). Adicionalmente, na mesma data, houve
pagamento do valor residual de R$ 42.706,21 com cartão de crédito em 4 parcelas. O sistema da Recuperanda
ainda registrou pagamento de USD 2.404,00 (R$ 10.810,79), diretamente a Cia Aérea (BCC).
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Debora Regina
Para Melo e Vasco Pereira do Amaral, com data de embarque prevista para 06/05/2020, que não ocorreu. Cabe
destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 91.094,25,
segregado igualmente entre os passageiros. Foram realizados pagamentos para a agência de turismo, que repassou
valores líquidos de comissão para a Recuperanda, de R$ 4.900,00 e R$ 86.194,25, em 21/01/2020 e 04/02/2020,
respectivamente. O valor da comissão registrado no sistema da Recuperanda correspondeu a R$ 11.451,97, do
qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado cálculo de atualização da data prevista para o embarque até a data
do pedido de recuperação judicial (04/06/2020).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

1497 Vera Cypriano

052.411.038-72

Classe III

R$

39.373,92

1498 Vera Helena Salles Aguiar

226.430.108-25

Classe III

R$

34.032,37

1499 Vera Lucia Alves de Assis

091.881.707-21

Classe III

R$

27.622,43

1500 Vera Lucia Coelho Areas

734.826.257-00

Classe III

R$

14.862,14

1501 Vera Lucia Gonçalves Teixeira

299.845.567-00

Classe III

R$

Classe III

1502 Vera Lucia Lins Sampaio Marchioni Clapis

1471114805

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

50.642,82

Análise Administradora Judicial
Movimento

N/A

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

38.676,71

Classe III

Alteração

4.250,95

38.283,32

Classe III

Sim

Alteração

3.208,20

30.830,63

Classe III

-

N/A

Alteração

1.917,36

16.779,50

Classe III

32.181,58

-

N/A

Alteração

4.340,84

36.522,42

Classe III

R$

62.673,00

-

N/A

Alteração

9.324,01

71.997,01

Classe III

30.810,09

Alteração

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

697,21

-

Sim

Valor Movimento

1503 Vera Lucia Moll Novaes

006.992.788-05

Classe III

R$

23.179,83

-

N/A

Alteração

2.097,14

25.276,97

Classe III

1504 Vera Lucia Plaisant de Figueiredo

064.023.807-68

Classe III

R$

54.248,47

-

N/A

Alteração

6.900,53

61.149,00

Classe III

1505 Vera Lucia Rauter Rodrigues

865.957.098-72

Classe III

R$

89.944,65

Sim

Alteração

45.216,12

44.728,53

Classe III

1506 Vera Lucia Romeiro

535.297.908-34

Classe III

R$

26.820,89

N/A

Alteração

3.467,99

30.288,88

Classe III

44.730,00

-

-

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Marcio Cypriano e Vera Cypriano, com data de
embarque para 06/07/2020, após o pedido de recuperação judicial (04/06/2020). Os credores constaram listados
na Relação de Credores do Art. 52 pelo valor total de R$ 78.747,84. Foi apresentada divergência de crédito
acompanhada de recibos emitidos pela Queensberry, totalizando valor pago de R$ 77.353,32, no entanto, os
credores pleiteam a atualização cambial entre o câmbio da aquisição do pacote de R$ 3,919 e o câmbio do dia
04/06/2020 de R$ 5,1315, o que representaria crédito de R$ 101.285,64.
Esta Administradora Judicial empenhou análise a divergência de crédito, bem como em informação sistêmica e em
documentos fornecidos pela Recuperanda, e validou o valor recebido pela Queensberry de R$ 77,353,42. Todavia,
embora o pacote de viagem tenha sido cotado em moeda estrangeira (EUR), a compra foi realizada em moeda
nacional e não constou emissão de carta de crédito pela Recuperanda novando a dívida para moeda estrangeira,
motivo pelo qual não acatamos o pedido formulado na divergência de crédito e habilitamos o valor pago de R$
77.353,42.
Diante do exposto, habilitamos o crédito total de R$ 77.353,42, segregado igualmente entre os passageiros Marcio
Cypriano e Vera Cypriano, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, ARTHUR ZANINI DE SALLES AGUIAR, MARIA ESTELA
BENEDETTI ZANINI, MAURO DE SALLES AGUIAR e VERA HELENA SALLES AGUIAR, com data de
embarque para 02/07/2020, que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor total a vista via transferência eletrônica
(R$ 136.130,33) no dia 06/03/2020. A relação de credores da Recuperanda apresentou apenas divergência de
arredondamento em relação a nossa análise.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, Marcos Pinheiros de Assis e Vera Lucia Alves , com data de embarque
para 02/06/2020. Foi feito um pagamento em cartão de crédito, sendo 13/02/20 cartão de Marcos Pinheiros valor
de ( R$ 37.190,32) e 14/02/2020 deposito bancario valor de ( R$ 18.054,37). O sistema da Recuperanda
registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.375,48, do qual habilitamos.. Foi validado
o pagamento do cliente montante de ( R$ 61.620,17) com atualização monetária ( R$ 41,08) para data de pedido
de RJ . Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. O credor apresentou
divergência pelo desconto da comissão e acatamos o pedido.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Acir maria Areas e Vera lucia Coelho Areas com data de embarque
para 07/11/2020. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e
repassado o valor líquido de (R$ 7.812,00) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 21.912,48)
via cartão de crédito, parcelado em 04 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na
Relação de Credores da Recuperanda.
Trata-se de pacote contratado para Vera Lucia Gonçalves Texeiracom data de embarque para 03/09/2020, não
embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a agência e repassado o
valor líquido de (R$ 4.040,13) para a Recuperanda, restante saldo residual de (R$ 28.059,92) parcelado em 7
vezes no Cheque. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas VERA LUCIA LINS SAMPAIO MARCHIONI CLAPIS e Armando
Claps, com data de embarque para 12/05/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via
depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 14.053,00) para a Recuperanda. Houve
ainda pagamento residual (R$ 111.293,00) com 7 cheques dos quais 6 foram compensados e o último cheque, no
valor de R$ 15.899,00, foi devolvido pelo motivo 31 (soma dos valores da coluna "Outros"). Procedemos com a
habilitação do crédito total, bruto de comissão. O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de
Credores.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, LUIZ ROBERTO DE ANDRADE NOVAES e VERA LUCIA
MOLL NOVAES, com data de embarque para 12/07/20. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que
repassou em único deposito para recuperanda R$ 11.768,18 em 05/02/20. O sistema da Recuperanda registrou
valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 4.195,16, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi
realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 34.590,61, com cartão de crédito. Crédito
validado no montante de (R$ 50.553,95).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido
igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para uma pessoas, VERA LUCIA PLAISANT DE FIGUEIREDO, com data de
embarque para 25/09/20. Foram feitos três pagamentos, direto na agência, que repassou os depositos para
recuperanda R$ 2.882,70 em 16/10/19, R$ 11.121,79 em 30/10/19 e R$ 1.565,40 em 18/03/20. O sistema da
Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.899,03, do qual habilitamos.
Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 38.680,08, com cartão
de crédito. Crédito validado no montante de (R$ 61.149,00).
Trata-se de pacote contratado para vera Lucia Rauter Rodrigues com data de embarque para 14/05/2020, não
embarcadA. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, direto para a Recuperanda, (R$
39.916,59). A relação da recuperanda apresentou divergência.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, SILVIO HENRIQUE e VERA LUCIA ROMEIRO, com data de
embarque para 05/09/20. Foi feito pagamento da entrada em cartão de crédito no valor de R$ 60.577,76 em
16/01/20. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
6.935,98, do qual habilitamos. Crédito validado no montante de (R$ 60.577,76).Constam 2 passageiros, motivo
pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2200

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

1507 Vera Lucia Santos Buchemi

003.833.256-68

Classe III

R$

20.499,48

-

N/A

Alteração

2.794,87

23.294,35

Classe III

1508 Vera Lucia Santos Neves

953.418.208-78

Classe III

R$

49.648,07

-

N/A

Alteração

0,13

49.648,20

Classe III

1509 Vera Maria Castro Gomes da Costa

691.288.557-87

Classe III

R$

11.154,82

-

N/A

Alteração

1.520,97

12.675,79

Classe III

1510 Vera Maria de Souza Pinto Manasses

016.394.479-20

Classe III

R$

29.215,75

-

N/A

Alteração

3.641,31

32.857,06

Classe III

1511 Vera Maria Goreske

247.463.806-78

Classe III

R$

23.866,20

-

N/A

Alteração

3.213,70

27.079,90

Classe III

1512 Vera Maria Kloeter

009.430.026-72

Classe III

R$

511,81

-

N/A

Exclusão

1513 Vera Mussi Hage

202.789.808-56

Classe III

R$

23.550,91

-

N/A

Alteração

1514 Vera Nilse Cadore Piazza

1515 Vera Olga Soares Figueira Mandarino

436.468.169-53

034.366.007-50

Classe III

Classe III

R$

R$

4.596,00

19.409,09

-

-

N/A

N/A

Alteração

Alteração

-

511,81

3.211,96

587,03

8.088,43

-

26.762,87

5.183,03

27.497,52

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, MIRNA SUELY DOS SANTOS BRACARENSE e VERA LUCIA
SANTOS BUCHEMI, com data de embarque para 05/09/20. Foram feitos dois pagamentos de entrada, direto na
agência, que repassou em depositos para recuperanda R$ 2.383,50 em 26/11/19 e R$ 5.992,36 em 06/12/19. O
sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 5.592,14, do qual
habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 16.310,34
em 10/12/19 e R$ 10.800,00 em 11/12/19 ,ambos cartão de crédito, e um deposito R$ 5.510,36 em 11/12/19.
Crédito validado no montante de (R$ 46.588,70).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido
igualmente entre eles. O credor apresentou divergência pelos valores pagos com comprovantes , foi acatado
totalmente.
Trata-se de pacote BCC contratado para uma pessoa ,VERA LUCIA SANTOS NEVES, com data de embarque
para 09/10/2020. Foi feito pagamento como comissão e entrada, cujo agência na operação é Queensberry, via
depósito bancário no valor de R$ 29.648,20 em 09/01/2020 e pagamento em cartão de crédito em R$ 20.000,00
no mesmo dia. Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual direto no maritimo. Crédito validado no
montante de (R$ 49.648,20).
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas Antonio Alexandre de Oliveira Lims de Camargo, Elisa Ferreira
Mostavanenco, Sergio luiz Ferreira e Vera Maria Castro Gomes da Costa, com data de embarque para 08/05/2020,
que não ocorreu. Foi feito pagamento do valor da entrada, via transferência bancária, direto para a agência e
repassado o valor líquido de (R$ ) para a Recuperanda. Houve ainda pagamento residual (R$ 35.498,28) via
cartão de crédito, parcelado em 06 vezes. O valor validado por esta AJ corroborou com o valor listado na Relação
de Credores da Recuperanda. Todavia, foi acrescentado cálculo de atualização do montante, da data de vencimento
(data do embarque) até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/06/2020).
Trata-se de pacote aéreo para Vera Maria de Souza Pinto Manasses, com data de embarque para 02/06/2020, não
embarcados. Foi feito um pagamento dia 13/01/2020 deposito bancario valor de ( R$ 29.215,75) . O sistema da
Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 3.619,42, do qual
habilitamos.Foi validado o pagamento do cliente em R$ 32.835,17.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, Cristina Goreske e Vera Maria Goreske , com data de embarque
para 14/05/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único deposito para
recuperanda depósito de R$ 11.732,39. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela
agência de turismo de R$ 6.185,71, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do
pacote pelo cliente no valor de R$ 18.000,00, 9.000,00 e 9.000,00, com cartão de crédito. Crédito validado no
montante de (R$ 53918,10) com atualização monetária ( R$ 241,69).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o
crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas VERA MARIA KLOETER e WERNER KOSCHNITZKI com data
de embarque para 07/10/2020, não embarcados.O credor fez o pagamento direto no fornecedor e o único
recebimento da Queensbery foi sua comissão atuando como agência. em função dos fatos , excluímos o crédito de
nossa base.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, MILTON JORGE DE MIRANDA HAGE e VERA MUSSI HAGE,
com data de embarque para 03/07/20. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único
deposito para recuperanda R$ 9.634,46 em 13/12/19. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão
descontado pela agência de turismo de R$ 6.423,92, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento
do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 37.467,36, com cartão de crédito. Crédito validado no montante
de (R$ 53.525,74).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, JAMIS ANTONIO PIAZZA e VERA NILSE CADORE PIAZZA,
com data de embarque para 31/10/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único
depoisto para recuperanda no valor de R$ 2.347,26 em 06/01/20. O sistema da Recuperanda registrou valor de
comissão descontado pela agência de turismo de R$ 1.173,20, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado
pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 6.845,60, com cartão de crédito. Crédito validado no
montante de (R$ 10.366,06) .Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, PEDRO FIGUEIRA MANDARINO e VERA OLGA SOARES
FIGUEIRA MANDARINO, com data de embarque para 08/05/2020, não embarcado. Foi feito em um único
deposito, direto na agência, que repassou via deposito para recuperanda no valor de R$ 15.286,43 em 10/12/19 .
O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 15.824,69, do
qual habilitamos. Adicionalmente, houve ainda pagamento residual (R$ 70.585,00) com 6 cheques dos quais 2
foram compensados no valor total de R$ 23.530,00 e os 4 últimos cheques, foram resgatados. O Crédito validado
no montante de (R$ 54.995,05) com atualização monetária ( R$ 353,94 ).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual
o crédito foi dividido igualmente entre eles.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2201

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1516 Vera Regina Ramos

CPF

130.436.888-21

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

108.415,02

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Alteração

21.029,17

Classe III

R$

38.006,47

-

N/A

Exclusão

1518 Vera Souza

102.930.946-91

Classe III

R$

1.120,00

-

N/A

Sem movimento

-

1.120,00

Classe III

1519 Vera Villela Klotz

214.596.978-04

Classe III

R$

12.395,54

-

N/A

Alteração

84,47

12.480,01

Classe III

1520 Veronica Massena Reis

631.052.847-53

Classe III

R$

36.264,77

-

N/A

Alteração

4.500,71

40.765,48

Classe III

1521 Vicente Alves de Almeida Neto

032.606.663-20

Classe III

R$

15.963,28

-

N/A

Alteração

3.532,63

19.495,91

Classe III

1522 Vidal Leite

740.818.708-10

Classe III

R$

34.631,26

-

N/A

Alteração

0,74

34.632,00

Classe III

1523 Vilma Bastos

514.957.169-53

Classe III

R$

1.066,81

-

N/A

Sem movimento

1.066,81

Classe III

Classe III

R$

32.957,57

-

N/A

Alteração

-

4.524,66

-

Classe III

063.896.408-38

083.713.308-47

38.006,47

129.444,19

Classe na RC
Art. 7º § 2º

1517 Vera Ribeiro Pifaia

1524 Vilma Lopes Piton

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

37.482,23

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de compras de 3 pacotes de viagem com diversos pagamentos via depósito e cartão. As vendas
2416189.1 e 2416189.3 foram para 3 passageiros, EDSON AUGUSTO SIMOES JUNIOR, VANESSA RAMOS
e VERA REGINA RAMOS, com pagamentos via depósito e cartão de crédito e a dedução das comissões,
totalizaram R$ 324.945,51 e R$ 3.032,25, respectivamente. Validamos os pagamentos e não aplicamos
atualização monetária das datas dos vencimentos das viagens (21/09/2020) pois a data é posterior ao pedido de
Recuperação Judicial (04/06/2020). A venda 2416189.2 ocorreu para 2 pessoas, EDSON AUGUSTO SIMOES
JUNIOR e VERA REGINA RAMOS, sendo que o valor total pago foi de R$ 40.536,54. Não aplicamos cálculo de
atualização da data de embarque vencida (21/09/2020) pois a data é posterior ao pedido de RJ (04/06/20). Na
venda 2416189.1 houve comissão no valor de R$ 30.766,26 referente a nota 6920 e na venda 2416189.2 houve
comissão R$ 6.828,79 também referente a nota 6920 e outra comissão no valor de R$ 3.995,96 referente a nota
6921, além da comissão da agência no valor de R$ 1.228,25, em outros aspectos não foi identificado saldo de
devolução ou estorno. Ao final da análise, os créditos foram divididos por cada venda aos respectivos passageiros.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ISABEL CRISTINA LONGHI CAMARGO e VERA RIBEIRO
PIFAIA, com data de embarque para 24/03/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou
em único depoisto para recuperanda R$ 31.554,34 em 06/08/19. O sistema da Recuperanda registrou valor de
comissão descontado pela agência de turismo de R$ 19.827,60. Adicionalmente, foi realizado pagamento do
residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 24.010,00 em 05/08/19, R$ 24.780,00 em 06/08/2019, com cartão
de crédito e 02/10/19 em R$ 1.302,00 em déposito. Em 14/02/20 foi enviado uma carta de crédito para viagem
futura,cujo valor foi US$ 20.940,00. Tendo em vista a nota de crédito com valor de confissão de dívida emitida
pela Recuperanda, acatamos a divergência e alteramos o crédito para moeda estrangeira, no valor de USD
20.940,00, segregado entre os credores pelo valor de USD 10.470,00.
Trata-se de pacote contratado para uma pessoasa, VERA LUDOLF DE MENDONCA E SOUZA, com data de
embarque para 10/09/20. Foi feito um pagamento da entrada em R$ 1.120,00 em 05/02/20 . Crédito validado no
montante de (R$ 1.120,00) .
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Didier Maurice
Klotz e Vera Villela Klotz, com data de embarque prevista para 07/05/2020, que não ocorreu. Cabe destacar que
os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 24.791,07, segregado
igualmente entre os passageiros. Foi realizado pagamento do valor da entrada de R$ 6.944,40, diretamente para a
Recuperanda, em 02/03/2020. Não houve pagamento de comissão a agência de turismo visto que a venda ocorreu
por setor interno da Recuperanda (Loja). O saldo residual de R$ 16.198,00 foi pago com cartão de crédito em
02/03/2020. Adicionalmente, houve venda de aéreo (BCC) com pagamento diretamente para a cia aérea, exceto do
valor da comissão pela venda de R$ 1.648,78, pago à Recuperanda. Adicionalmente, realizamos a atualização do
crédito da data do embarque previsto até a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de um pacote contratado para VERONICA MASSENA REIS, com data de embarque para 05/09/2020,
não embarcado. Foi feito um depósito dia 09/01/2020 (R$ 10.010,62) para a Recuperanda liquido de comissão e
valor residual pago em cartão de crédito ( R$ 26.254,15)em cinco vezes. O sistema da Recuperanda registrou
valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 4.500,71, do qual habilitamos. Foi validado o credito
no montante de ( R$ 40.765,48).
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Francisca Solimar Borges de Almeida e Vicente Alves de Almeida
Neto, com data de embarque para 08/05/2020. Foi feito um pagamento via depósito bancário para a Recuperanda
data 30/23/19 (R$ 11.063,77) livre de comissão. Foi feito um pagamento em 6 cheques pré-datados no valor de
(R$ 6.953,49) cada um deles. Sendo apenas compensado os três primeiros no valor total (R$ 20.860,47).O
sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.816,64, do qual
habilitamos. Foi validado o credito no montante de ( R$ 38.740,88) com correção monetária ( R$ 250,94). O
crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ELIANA MACIEL e VIDAL LEITE, com data de embarque para
05/09/2020, que não ocorreu. Em 12/12/2019, foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário no
valor líquido de R$ 45.035,00 para a Recuperanda. Segundo constou no sistema da Recuperanda, o valor residual
de R$ 24.229,00 que foi pago via cartão de crédito no dia 12/12/2019. Adicionalmente, não aplicamos cálculo de
atualização do crédito, da data do vencimento do embarque (05/09/2020)pois a data é posterior ao pedido de
recuperação judicial (04/06/2020). O crédito validado por esta AJ apresentou divergência em relação ao valor
listado na Relação de Credores da Recuperanda, relativo ao saldo de atualização.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, SUELY TEIXEIRA e VILMA BASTOS, com data de embarque
para 11/08/20. Foi feito um pagamento da entrada em R$ 2.131,45 em 07/01/20 . Crédito validado no montante de
(R$ 2.131,45) .Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas,VALMIR PITON e VILMA LOPES PITON, com data de embarque
para 06/05/2020. Foi feito pagamento da entrada diretamente para a agência, que repassou via depósito o valor
líquido de comissão de R$ 16.228,71 em 13/01/2020. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão
descontado pela agência de turismo de R$ 8.517,67, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento
do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 49.686,42, com cartão de crédito. Crédito validado no montante
de (R$ 74.432,80) com atualização monetária ( R$ 531,64).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi
dividido igualmente entre eles.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

1525 Vilson da Conceição Silva

052.526.688-76

Classe III

R$

26.486,40

-

N/A

Alteração

8.947,60

35.434,00

Classe III

1526 Vinicius Colombo Sitta

386.782.368-50

Classe III

R$

5.528,27

-

N/A

Alteração

754,20

6.282,47

Classe III

1527 Vinicius Gomes da Silva

284.107.948-10

Classe III

R$

11.460,74

Parcial

Alteração

1.961,96

13.422,70

Classe III

1528 Violeta Diniz Vilela

973.860.141-04

Classe III

R$

15.203,18

1529 Virginia Castelo Branco Ferreira Costa Torres

148.170.201-72

Classe III

R$

7.519,75

17.353,65

-

9.839,39

N/A

Alteração

2.079,88

17.283,06

Classe III

Parcial

Alteração

12.779,10

20.298,85

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, MARLI ALVES SOBRAL SILVA e VILSON DA CONCEIÇÃO
SILVA, com data de embarque para 14/06/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto da agência, R$ 1.210,00
em 06/09/2019. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
2.781,17, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor
de R$ 16.218,02 em 10/10/2019, R$ 52.972,80 em 20/01/20, ambos cartão de crédito e depósito R$ 4.686,00 em
10/10/19. Crédito validado no montante de (R$ 77.867,99). Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi
dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 6 pessoas CARLOS ROBERTO PALERMO, MARIA LILIA ARRUDA DA
SILVA PALERMO, VINICIUS COLOMBO SITTA, ROSELY PALERMO BRENELLI, PAULA PIO DA
SILVA PALERMO e JULIA PIO DA SILVA PALERMO, com data de embarque para 13/09/2020, posterior a
data do pedido de RJ. Em 31/01/2020, foram feitos 2 pagamentos com cartões de crédito, nos valores de R$
4.397,61 e 21.988,05, ambos parcelados em 4 vezes. Em 03/02/2020, houve pagamento a vista, direto para a
agência e repassado o valor líquido de (R$ 6.784,89) para a Recuperanda. O valor de comissão paga à agência,
indicado no sistema, é de R$ 4.524,23. Não houve saldo de atualização, visto que o vencimento da viagem ocorreu
em data posterio a data do pedido de RJ.
Trata-se de divergência de crédito na qual os credores requerem que seja habilitado o valor integralmente pago
pelo pacote de viagem de R$ 32.611,92 contratado para 2 passageiros, Srs. Álvaro da Silva Junior, Andrea Gomes
de Macedo Vieira, Guilherme Gomes de Macedo Vieira, Paula Mendes Martins, Gomes da Silva, Renata Bordini
de Vecchi, Renata Gomes Hirsch, Renato de Macedo Vieira, Ricardo Hirsch, Renato Hirsch, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch, Silvana Maria Gomes da Silva, Vinicius Gomes da Silva, Enrico Hirsch, Felipe Hirsch e
Francesco Gomes Hirsch, com data de embarque prevista para 18/09/2020, após a data do pedido de recuperação
judicial (04/06/2020). Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52, com
crédito total de R$ 134.458,35, segregado igualmente entre os passageiros.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos fornecidos pelo credor, bem como aos
registros que constam do sistema da Recuperanda e validou o valor pago total de R$ 156.039,89.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito fazendo constar o valor de R$ 156.039,89,
segregado entre os passageiros, Álvaro da Silva Junior R$ 14.185,44, Andrea Gomes de Macedo Vieira R$
14.185,44, Guilherme Gomes de Macedo Vieira R$ 14.185,44, Paula Mendes Martins R$ 14.185,44, Gomes da
Silva 14.185,44, Renata Bordini de Vecchi 14.185,44, Renata Gomes Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo
Vieira, Ricardo Hirsch 14.185,44, Renato Hirsch 14.185,44, Renato de Macedo Vieira 14.185,44, Ricardo Hirsch,
Silvana Maria Gomes da Silva 14.185,44, Vinicius Gomes da Silva 14.185,44, Enrico Hirsch 14.185,44, Felipe
Hirsch 14.185,44 e Francesco Gomes Hirsch 14.185,44, na Classe III - Quirografários, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas, LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA GOMES, SILVIA
HELENA A. G. OLIVEIRA GOMES, TUBAL VILELA DA SILVA NETO e VIOLETA DINIZ VILELA, com
data de embarque para 20/05/2021. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único
deposito para recuperanda no valor R$ 12.677,62 em 21/02/2020. O sistema da Recuperanda registrou valor de
comissão descontado pela agência de turismo de R$ 8.319,50, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado
pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 24.067,54 e R$ 24.067,54 em 19/02/20, ambos com
cartão de crédito. Crédito validado no montante de (R$ 69.132,20) .Constam 4 passageiros, motivo pelo qual o
crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 7 pessoas com três file vinculados File 2383354-1, File 2383354-2, File
2383354-3; Bernadete Junqueira Guimaraes, Luzia de Fatima Lobo Mulser, Maria Amelia Garcia de Alencar,
Maria Elizia Borges, Regina Celia Fleury da Silva e Souza, Virginia Castelo Branco Ferreira Costa Torres e Zelia
Diniz Whitmer, com data de embarque para 08/10/2020. O pagamento foi feito de diversas maneiras, pagamento
em dois cartões de crédito do titular Regina Celia F. da Silva, valor total de ( R$ 31.179,00); Houve pagamento
com 4 cheques dos quais apenas um foi compensado e os outros três primeiros foram devolvidos, porém
compensados em deposito bancário de Luzia de Fatima Lobo mulser nas datas 06/01/20 ( R$ 3.800,00) , 29/01/20
( R$ 3.890,00) e 06/03/20 ( R$ 3.900,00). Luzia de Fatima Lobo mulser pagou outro valor em cartão de crédito (
R$ 1.431,23) ; pagamento em dois cartões de crédito do titular Maria Amelia Garcia de alencar 31/01/20 ( R$
1.431,23) e 03/12/19 ( R$ 15.589,00) com valor total de ( R$ 17.020,23); pagamento em cartões de crédito do
titular Maria Amelia Garcia de alencar 31/01/20 ( R$ 1.431,23) e 03/12/19 ( R$ 15.589,00) com valor total de (
R$ 17.020,23); Pagamento cartão de crédito de Gustavo Adolfo que não é passageiro, 31/01/20 cartão de crédito
(R$ 1.431,23) e 04/02/20 deposito valor de (R$ 220,00); Pagamento em cartão de crédito do titular Maria Elizia
Borges , 03/12/19 a, valor total de ( R$ 15.588,00) estornado ( R$ 11.197,20) 16/04/20; Pagamento Cartão de
crédito de Bernadete Junqueira Guimaraes 03/12/19 valor de (R$ 15.676,00). Queens pagou a despesa e
descontou na relação credores NF 1811 e 1812 Comissao a parte no valor de ( R$ 13.736,10). O credor
apresentou divergencia para habilitação dos bilhetes aéreos , todavia, todos pagos diretamento a Cia aérea ,
acatamos parcialmente o pedido, cujo valor total do crédito foi segregado igualmente entre os passageiros,
adionalmente, a credora pediu exclusão da passageira Maria Amelia Garcia de Alencar, visto que, ele teve o seu
estorno integral.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1530 Virginia Prisco Paraiso Dantas

CPF

694.614.227-68

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

23.581,16

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

Valor Movimento

330,49

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

23.911,65

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

1531 Vitor Escobar de Carvalho

338.059.458-09

Classe III

R$

958,44

-

N/A

Alteração

638,25

1.596,69

Classe III

1532 Viviane Quaggio Gomes

100.269.348-92

Classe III

R$

24.346,02

-

N/A

Alteração

3.022,47

27.368,49

Classe III

Classe III

R$

29.208,03

-

N/A

Alteração

3.742,71

32.950,74

Classe III

Classe III

R$

1.010,08

-

N/A

Alteração

68,48

1.078,56

Classe III

1533 Viviane Queiroz da Silveira Candido

1534 Vladimir Antonio Sita

1535 Wagner Lima Ribeiro

1536 Waldemar Magaldi Filho

1537 Waldir Pukalak

1538 Walfrido Warde

5479708627

211.786.078-87

049.429.999-10

008.297.798-41

179.852.500-34

266.882.868-66

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

R$

R$

R$

R$

21.761,14

6.732,85

22.829,71

21.241,65

-

-

-

-

N/A

N/A

N/A

N/A

Alteração

Alteração

Alteração

Alteração

2.843,80

12.770,24

2.492,22

66,71

24.604,94

19.503,09

25.321,93

21.308,36

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas LILIAN MARIA LOMANTO e VIRGINIA PRISCO PARAISO
DANTAS, com data de embarque para 31/05/2020, não embarcados. Foram feitos três pagamentos via depósito
bancário para a Recuperanda data 20/01/20 (R$ 5.000,00) e 21/01/20 nos valores de (R$ 3.171,28) (R$
8.228,02), livre de comissão, que foi pago e deduzido do credor na Relação em NF 831 no valor de (R$ 4.352,34)
que nós habilitamos, e valor residual pago em dois cartões 21/01/2020 nos valores de (R$ 17.856,72) e ( R$
17.980,73). Foi validado o credito no montante de ( R$ 52.175,63) com correção monetária ( R$ 61,12). O
crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores. A relação de credores da Recuperanda
apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da conversão da moeda.
Trata-se de crédito referente a compra de pacote de viagem para 2 passageiros, Graziela Cardoso Dolfi de
Carvalho e Vitor Escobar de Carvalho, com data de embarque prevista para 21/06/2020. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52, com crédito total de R$ 1.916,88, segregado igualmente entre os
passageiros. Esta Administradora Judicial analisou informações constantes do sistema da Recuperanda e
documentos fornecidos e apurou valor pago pelos credores de R$ 3.191,41, via transferência bancária e cartão de
crédito. A diferença está no valor da comissão paga para a agência no valor de R$ 1.276,29. Realizamos o ajuste
do crédito na Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, Celson Bedin e Viviane Quaggio Gomes , com data de embarque para
02/06/2020. Foi feito um pagamento em cartão de crédito, sendo 16/01/20 cartão de Marcos Pinheiros valor de (
R$ 31.548,00) , 16/01/2020 deposito bancario valor de ( R$ 12.800,14) e 22/01/2020 deposito bancario valor de (
R$ 4.343,91) .O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
6.008,46, do qual habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente montante de ( R$ 54.700,51) com atualização
monetária ( R$ 36,47) para data de pedido de RJ . Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido
igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Felipe Candido e Viviane Candido, com data de embarque para
03/09/2020, não embarcados. Foi feito pagamento via depósito bancário no valor de (R$ 14.751.,10) e saldo
residual no valor de (R$ 43.659,84) pago no cartão de credito. A relação de credores da Recuperanda não
apresentou diverências.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, ROSEMARY DE BARROS e VLADIMIR ANTONIO SITA, com data
de embarque para 27/09/20. Foram feitos dois depositos no dia 15/01/20 no valor de ( R$ 1.078,56).A
Queensberry fez pagamento dia 30/01/20 de comissão paga a parte no valor de (R$ 134,82), cujo valor deduzido
do crédito. Valor Residual pago de cartão de crédito direto ao fornecedor. O sistema da Recuperanda registrou
valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.546,41, do qual habilitamos. Foi validado o
pagamento do cliente montante de ( R$ 2.157,12).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido
igualmente entre eles. A relação de credores da Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa análise,
decorrente de arredondamento da conversão da moeda.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas,STEICY MAISA DE OLIVEIRA RIBEIRO e WAGNER LIMA
RIBEIRO, com data de embarque para 07/08/2020. Foi feito pagamento da entrada diretamente para a agência,
que repassou via depósito o valor líquido de comissão de R$ 26.416,09 em 04/12/2019. O sistema da
Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 5.687,60, do qual habilitamos.
Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 17.106,18, com cartão
de crédito. Constou também, alteração da data da viagem de maio/20 para ago/20. Crédito validado no montante de
(R$ 49.209,87).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, ERCILIA SIMONE DALVIO MAGALDI e WALDEMAR MAGALDI
FILHO, com data de embarque para 07/04/20, não embarcado. Foi feito um deposito no dia 11/09/19 no valor de (
R$ 20.964,70).Valor Residual pago de cartão de crédito Waldemar Magaldi F 11/09/19 (R$ 17.486,00). Houve
outro pagamento em cartão de crédito, mas seu valor foi estornado integralmente.Adicionalmente, não foi
encontrado valores de comissão. Foi validado o pagamento do cliente montante de ( R$ 38.450,70).Constam 2
passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. A relação de credores da Recuperanda
apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da conversão da moeda.
Trata-se de pacote contratado para uma pessoa ,WALDIR PUKALAK, com data de embarque para 04/09/2020.
Foi feito pagamento da entrada diretamente para a agência, que repassou via depósito o valor líquido de comissão
de R$ 4.387,90 em 05/12/2019. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência
de turismo de R$ 2.492,22, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote
pelo cliente no valor de R$ 14.542,95 em 04/12/19 e R$ 3.898,86 em 11/03/20, ambos com cartão de crédito.
Constou também, alteração da data da viagem de maio/20 para set/20 e posteriormente foi cancelado também.
Crédito validado no montante de (R$ 25.321,93).
Trata-se de pacote BCC contratado para uma pessoa ,SOLANGE ZREIK e WALFRIDO WARDE, com data de
embarque para 14/05/2020. Foi feito pagamento como comissão e entrada, cujo agência na operação é
Queensberry, via depósito bancário no valor de R$ 13.196,00 em 11/02/2020 e pagamento em cartão de crédito
em R$ 27.520,00 no mesmo dia. A recuperanda adicionou despesas do credor com NF 31394, do qual
habilitamos em nossa análise. Houve ainda pagamento residual BCC direto ao fornecedor. Foi validado o
pagamento do cliente montante de ( R$ 42.482,16) com atualização monetária ( R$ 190,43) para data de pedido de
RJ . Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2204

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

1539 Walquiria Canedo

401.630.402-49

Classe III

R$

24.743,22

-

N/A

Alteração

3.163,93

27.907,15

Classe III

1540 Walter Ajeje

102.430.206-78

Classe III

R$

28.711,50

-

N/A

Alteração

3.414,85

32.126,35

Classe III

1541 Walter Alfredo de Mello Malschitzky

916.115.718-04

Classe III

R$

25.547,81

-

N/A

Alteração

1542 Walter Cabus

000.739.894-87

Classe III

R$

34.556,88

-

N/A

Alteração

1543 Walter Zinn

YD033600

1544 Wanderlei Farias Santos

Classe III

189,07

34.745,95

Classe III

Inclusão

2.915,99

2.915,99

Classe III

31.061,39

-

N/A

Alteração

5.417,25

36.478,64

Classe III

R$

18.753,92

-

N/A

Alteração

2.551,89

21.305,81

Classe III

Classe III

R$

511,81

-

N/A

Exclusão

Classe III

R$

368,26

-

N/A

Sem movimento

209.592.736-20

Classe III

R$

1545 Wellington Rui Andrade de Assis

157.889.468-91

Classe III

1546 Werner Koschnitzki

010.277.947-34

1547 Whirpool S.A.

59.105.999/0001-86

110.011.604-44

25.547,04

N/A

R$

1548 Wilanda Dantas Albuquerque

0,77

-

Não constou

Classe III

R$

-

-

26.228,92

28.911,93

Não

Alteração

-

511,81

-

Classe III

-

368,26

Classe III

4.049,40

30.278,32

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado para 7 pessoas Adiramelia da Silva, Aracy Rodrigues, Francisco Canedo, Herlon
Pedro, Herlon Pedro, João Dias e Walquiria com data de embarque para 15/04/2020, não embarcados. Foi feito
pagamento via depósito bancário da entrada (R$ 148.460,51). A relação de credores da Recuperanda não
apresentou diverências.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas Alice Alves Ajeje, Walter Ajeje, Patrícia Alves Ajeje e Priscila
Alves Ajeje com data de embarque para 16/07/2020, não embarcados. Foi feito pagamento do valor da entrada, via
depósito bancário, direto para a agência e repassado o valor líquido de (R$ 95.942,62) para a Recuperanda,
restando saldo residual de (R$ 19.948,59) depositado na conta bancaria da recuperanda, identificamos ainda NF
para pagamento de comissão no valor de (R$ 1.047,50) pagas para a recuperanda.. O crédito foi dividido entre os
4 passageiros na Relação de Credores. A relação da recuperanda não apresentou divergência.
Trata-se de crédito referente a pagamento de compra de pacote adquirido para 2 passageiros, Srs. Denize Cidalia
Malschitzky e Walter Alfredo De Mello Malschitzky, com data de embarque prevista para 01/10/2020, após a data
do pedido de recuperação judicial. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do
Art. 52, com crédito total de R$ 51.095,62, segregado igualmente entre os passageiros. Foram realizados
pagamentos de valores a vista diretamente em conta da Recuperanda, de R$ 2.708,98 e R$ 14.445,00, ambos em
28/01/2020. Não contou comissão visto que a venda do produto se deu por setor interno da Recuperanda (Loja).
Houve pagamento com cartão de crédito no valor de R$ 33.703,10. Ocorreram, ainda, pagamentos diretamente
para a cia aérea (BCC), que gerou comissão em favor da Recuperanda de R$ 237,00. Procedemos com o ajuste na
Relaçao de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas MARIA DO CARMO SOUZA LEAO LIMA e WALTER CABUS,
com data de embarque para 11/05/2020. Foram feitos dois pagamentos via depósito bancário data 11/05/19 (R$
19.609,65) e (R$ 49.503,52) para a Recuperanda. Foi validado o credito no montante de ( R$ 69.491,91) com
correção monetária ( R$ 378,74). O crédito foi dividido entre os 2 passageiros na Relação de Credores.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas BEATRIZ BUARQUE DE GUSMAO RIEDEL, RICARDO
FERRAZ RIEDEL, WALTER ZINN e MARIANE ZINN, com data de embarque para 12/07/2020. Foi feito
pagamento do valor da entrada, via depósito bancário, cujo valor registrado no sistema da Recuperanda, repassado
pela agência é de R$ 6.421,08. Houve ainda pagamento residual (R$ 6.132,00) com cartão de crédito. O sistema
da Recuperanda não registrou valor de comissão da agência. Constou na fatura, multa por cancelamento da reserva
no valor de USD 203 (R$ 889,14), que foi deduzido do crédito. Na Relação de Credores da Recuperanda não
foram listados os credores Walter Zinn e Marianne Zinn. O resultado de nossa análise apresentou equena
divergência do valor total do file listado pela Recuperanda, todavia, incluímos os credores Walter Zinn e Marianne
Zinn.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas Laura Beatriz Alves Rodrigues e Wanderlei Farias Santos, com data
de embarque para 09/08/2020, não embarcados. Foram feitos dois pagamentos do valor da entrada, via depósito
bancário dia 10/12/19 ( R$ 12.095,86) e via depósito bancário dia 11/12/19 ( R$ 693,50), o valor residual foi
pago cartão de crédito de Viviane Carmo Farias Santos (R$ 49.333,50) em 6 vezes. O sistema da Recuperanda
registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 10.834,49, do qual habilitamos.Foi validado
o pagamento do cliente R$ 72.957,27. Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente
entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas MARIA CECILIA MOALLI NEVES DE ASSIS e WELLINGTON
RUI ANDRADE DE ASSIS, com data de embarque para 08/09/2020. Foram feitos dois pagamentos via depósito
bancário data 14/10/19 (R$ 2.100,00) e 09/12/19 (R$ 8.102,32) para a Recuperanda. Foi feito um pagamento em
4 cheques pré-datados. Sendo todos compensados no valor de ( R$ 32.409,28). Foi descontado do credor 09/12/19
no valor ( R$ 5.117,25) MARIA TELMA CAETANO PRADO - AGT. DE VIAGENS M referente a uma
comissão. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
5117,25, do qual habilitamos. Foi validado o credito no montante de ( R$ 42.611,60). O crédito foi dividido entre
os 2 passageiros na Relação de Credores.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas VERA MARIA KLOETER e WERNER KOSCHNITZKI com data
de embarque para 07/10/2020, não embarcados.O credor fez o pagamento direto no fornecedor e o único
recebimento da Queensbery foi sua comissão atuando como agência. em função dos fatos , excluímos o crédito de
nossa base.
Validamos o documento físico e que corroborou com o valor do crédito da Relação de Credores do Art. 52.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, GUTTENBERG JOSE RAMOS DE ALBUQUERQUE e WILANDA
DANTAS ALBUQUERQUE, com data de embarque para 10/05/20, não embarcado. Foi feito um pagamento em
4 cheques pré-datados. Sendo apenas três compensados valor R$ 39.343,38, todavia foi compesnado o valor do
cheque em deposito bancário. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de
turismo de R$ 7.748,84, do qual habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente montante de ( R$ 52.457,84).
Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. O credor apresentou
divergência requerendo que seja habilitado pelo valor liquido, não acatamos por falta de docuementos de termo de
cessão de crédito.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

070.146.498-41

Classe III

R$

40.357,58

-

N/A

Exclusão

1550 William Daniele Filho

895.292.438-04

Classe III

R$

21.589,79

-

N/A

Alteração

2.644,81

24.234,60

Classe III

1551 Wilma de Fatima Fernandes Luchetti

887.234.108-68

Classe III

R$

19.999,20

-

N/A

Alteração

117,05

20.116,25

Classe III

1552 Wilson Issamu Tande

048.119.048-18

Classe III

R$

34.901,26

-

N/A

Alteração

179,65

35.080,91

Classe III

232.249.839-49

Classe III

R$

9.980,00

-

N/A

Sem movimento

1554 Wilson Vieira

722.634.588-91

Classe III

R$

1.495,30

-

N/A

Alteração

1555 Wladimir Porreca

068.561.888-97

Classe III

R$

10.539,17

-

N/A

Alteração

1556 Wlastemir Grigoletto Junior

028.302.968-42

Classe III

R$

30.429,00

-

N/A

Sem movimento

1557 Yara Camargo Righi

873.843.109-20

Classe III

R$

67.141,49

-

N/A

Exclusão

1558 Yedda Maria Martins Mendes

506.868.797-91

Classe III

R$

30.733,35

-

N/A

Alteração

40.357,58

-

Classe III

9.980,00

Classe III

0,70

1.496,00

Classe III

1.437,65

11.976,82

Classe III

30.429,00

Classe III

-

-

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

1549 William da Costa

1553 Wilson Massachi Adachi

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

67.141,49

4.145,40

-

34.878,75

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, ELIZABETH GREGORIO RODRIGUES e WILLIAM DA COSTA, com
data de embarque para 20/03/20. Foi feito um pagamento em 23/03/2020 deposito bancario ( R$ 13.303,05) e
24/03/2020 deposito bancario ( R$ 13.304,00), o valor residual foi pago em 23/03/20 cartão credito de William
Costa valor de ( R$ 27.149,43) em 7 vezes e 24/03/20 cartão credito de Elizabeth Gregorio valor de ( R$
27.149,43) em 7 vezes. Em 04/03/20 foi enviado uma carta de crédito para viagem futura,cujo valor foi US$
17.892,00. Tendo em vista a nota de crédito com valor de confissão de dívida emitida pela Recuperanda, acatamos
a carta e alteramos o crédito para moeda estrangeira, no valor de USD 17.892,00, segregado entre os credores pelo
valor de USD 8.946,00.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, Edir Benatti Daniele e William Daniele Filho , com data de embarque
para 02/06/2020. Foi feito um pagamento em cartão de crédito, sendo 13/02/20 cartão de William Daniele Filho
valor de ( R$ 30.668,56) e deposito bancario valor de ( R$ 12.513,00) livre de comissão, do qual foi descontado
do credor, porém habilitamos em nossa relação da comissão R$ 5.257,33. Houve ainda pagamento residual BCC
direto ao fornecedor. Foi validado o pagamento do cliente montante de ( R$ 48.436,91) com atualização monetária
( R$ 32,29) para data de pedido de RJ . Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente
entre eles.
Trata-se de pacote para 2 pessoas CARLOS LUCHETTI e WILMA DE FATIMA FERNANDES LUCHETTI,
com data de embarque para 10/05/2020 que não ocorreu. Em 20/01/2020, foi feito pagamento do valor da entrada,
via transferência bancária, para a Recuperanda, no valor de R$ 40.000,00. A venda foi feita pela loja interna,
portanto não foi deduzido o valor de comissão. O valor residual de R$ 21.300,32 foi pago com cartão de crédito
em 5 parcelas. Em 27/04/2020, restou registro de estorno do valor integral do valor pago com cartão de crédito, do
qual conferimos o documento suporte. Atualizamos o crédito da data do vencimento do embarque (10/05/2020) até
a data do pedido de RJ (04/06/2020).
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, VANDERLEA PASCOALINI GOMES TANDE e WILON ISSAMU
TANDE , com data de embarque para 12/05/2020, não embarcados. Foi feito como valor de entrada um unico
deposito na conta da queensberry valor de (R$ 23.496,80 ) e pagamento cartão de crédito de Wilson Issamu Tande
( R$ 48.236,00). O valor residual pago direto ao fornecedor. Foi validado o pagamento do cliente. Constam 2
passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. A relação de credores da Recuperanda
apresentou pequena divergência com a nossa análise. O credor concordou com os valores na relação de credores.
Trata-se de pacote aéreo para 4 pessoas, LI SHU CHING, LUIZ FERNANDO MATUSAKI , MARIA LUZIA
BETONI e WILSON MASSACHI ADACHI, com data de embarque para 11/09/2020. Foram feitos dois
pagamentos em cartão de crédito, sendo 13/02/20 cartão de Wilson Massachi Adachi valor de ( R$ 19.960,00) e
14/02/2020 cartão de Luiz Fernando Matusaki valor de ( R$ 19.960,00). Foi validado o pagamento do cliente
montante de ( R$ 39.920,00). Constam 4 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre
eles.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, Wilson Vieira e Luzia Aparecida Lavorenti Vieira, com data de embarque
para 07/06/2020, não embarcados. Foi feito como valor de entrada um unico deposito na conta da queensberry
valor de (R$ 2992,00 ) . O valor residual pago direto ao fornecedor. Foi validado o pagamento do cliente.
Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 4 pessoas JOSE RICARDO COSTA , MEIRY DE ARAUJO SANTOS ,
REGINA CELIA PORRECA FELICIO e WLADIMIR PORRECA , com data de embarque para 06/04/2021.
Foram feitos dois pagamentos do sinal, livre de comissão, dia 20/02/20 ( R$ 30.000,00) e dia 21/02/20 ( R$
12.158,42). O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
5.748,88, do qual habilitamos.. Foi validado o pagamento do cliente no valor de R$ 47.907,30. Constam 4
passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoa Maria de Fatima Grigoletto e Wlastemir Grigoletto Junior, com data
de embarque para 11/06/2020, não embarcado. Foi feito pagamento do sinal, via cartão de crédito de Wlastemir
Grigoletto Junior, dia 07/01/20 ( R$ 60.858,00), Foi validado o pagamento do cliente. Constam 2 passageiros,
motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote contratado para 1 pessoa Yara Camargo Righi, com data de embarque para 18/03/2020, não
embarcado. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário dia 26/08/19 ( R$ 67.141,49), Em
divergência apresentada, a credora disponibilizou nota de crédito fornecida e assinada pela Recuperanda, datada de
02/03/2020, informando crédito no valor de USD 15.651,00, a ser utilizado em compra de viágem futura com
validade até 31/03/2021. Assim, a credora requer que seu crédito seja listado em moeda estrageira, nos termos da
nota de crédito.
Diante do exposto, tendo em vista a nota de crédito com valor de confissão de dívida emitida pela Recuperanda,
acatamos a divergência e alteramos o crédito para moeda estrangeira, no valor de USD 15.651,00.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas,Yedda Maria Martins Mendes e Luis Roberto Martins Mendes, com
data de embarque para 06/09/2020. Foi feito pagamento da entrada diretamente para a agência, que repassou via
depósito o valor líquido de comissão de R$ 13.118,46 em 16/12/2019. O sistema da Recuperanda registrou valor
de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 8.290,80, do qual habilitamos. Adicionalmente, foi
realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 24.174,12 e outro de R$ 24.174,12, com
cartão de crédito. Constou também, alteração da data da viagem de maio/20 para out/20. Crédito validado no
montante de (R$ 69.757,50).Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1559 Yukiko Haneda

1560 Zelia Diniz Whitmer

CPF

312.896.308-87

094.024.201-00

Classe na RC
Art. 52

Classe III

Classe III

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

R$

R$

15.917,40

7.519,75

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

19.450,86

31.997,16

Não

Parcial

Análise Administradora Judicial
Movimento

Alteração

327.801.331-04

Classe III

R$

33.517,70

-

N/A

Alteração

1562 Zilda Maria Messias Golin

144.068.698-08

Classe III

R$

22.421,21

-

N/A

1563 Zuleika da Graça Lima Aiello

170.596.488-52

Classe III

R$

24.263,86

Não

Total Classe III: R$
Crédito em moeda estrangeira (USD) habilitado na Classe III - Relação de Credores Art. 7º § 2º:

1564 Adnbeyond South Africa (PTY) Ltd

Estrangeiro

Classe III

USD

18.575,64

12.779,10

-

20.298,85

Sim

Classe III

Classe III

23.774,12

Classe III

Alteração

3.010,05

25.431,26

Classe III

Alteração

3.120,78

27.384,64

Classe III

R$

12.730,58

Classe na RC
Art. 7º § 2º

9.743,59

49.468.481,70

12.672,66

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

2.658,24

Alteração

1561 Zenaide Costa

58.195,94

Valor Movimento

Alteração

57,92

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, Yukiko Haneda e Isabel Takei, com data de embarque para 15/05/2020,
não embarcados. Foram feitos três depositos no dia 27/01/20 valor de ( R$ 2.147,70) e 07/02/20 (R$ 20.918,45)
e ( R$ 6.289,76). Em 07/01/20 o titular do cartão Isabel Takei pagou o restante em cartão de crédito no valor de
(R$ 15.283,69) e 22/04/20 estornou o valor do cartão em (R$ 7.641,87). A operadora pagou uma comissão para
agência e descontou do credor em sua relação ( R$ 5.161,49), na qual habilitamos. A relação de credores da
Recuperanda apresentou pequena divergência com a nossa análise, decorrente de arredondamento da conversão da
moeda. Valor total de crédito ( R$ 37.151,27) com atualização monetária R$ 153.54 .Constam 2 passageiros,
motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles. A agência apresentou divergência pedindo que os
passageiros sejam habilitados pelos valores pagos, não acatamos , pois o critério adotado foi que valores finais
serão segregados entre os passageiros limitado à venda do produto e não pela proporção dos pagantes.
Trata-se de pacote contratado para 7 pessoas com três file vinculados File 2383354-1, File 2383354-2, File
2383354-3; Bernadete Junqueira Guimaraes, Luzia de Fatima Lobo Mulser, Maria Amelia Garcia de Alencar,
Maria Elizia Borges, Regina Celia Fleury da Silva e Souza, Virginia Castelo Branco Ferreira Costa Torres e Zelia
Diniz Whitmer, com data de embarque para 08/10/2020. O pagamento foi feito de diversas maneiras, pagamento
em dois cartões de crédito do titular Regina Celia F. da Silva, valor total de ( R$ 31.179,00); Houve pagamento
com 4 cheques dos quais apenas um foi compensado e os outros três primeiros foram devolvidos, porém
compensados em deposito bancário de Luzia de Fatima Lobo mulser nas datas 06/01/20 ( R$ 3.800,00) , 29/01/20
( R$ 3.890,00) e 06/03/20 ( R$ 3.900,00). Luzia de Fatima Lobo mulser pagou outro valor em cartão de crédito (
R$ 1.431,23) ; pagamento em dois cartões de crédito do titular Maria Amelia Garcia de alencar 31/01/20 ( R$
1.431,23) e 03/12/19 ( R$ 15.589,00) com valor total de ( R$ 17.020,23); pagamento em cartões de crédito do
titular Maria Amelia Garcia de alencar 31/01/20 ( R$ 1.431,23) e 03/12/19 ( R$ 15.589,00) com valor total de (
R$ 17.020,23); Pagamento cartão de crédito de Gustavo Adolfo que não é passageiro, 31/01/20 cartão de crédito
(R$ 1.431,23) e 04/02/20 deposito valor de (R$ 220,00); Pagamento em cartão de crédito do titular Maria Elizia
Borges , 03/12/19 a, valor total de ( R$ 15.588,00) estornado ( R$ 11.197,20) 16/04/20; Pagamento Cartão de
crédito de Bernadete Junqueira Guimaraes 03/12/19 valor de (R$ 15.676,00). Queens pagou a despesa e
descontou na relação credores NF 1811 e 1812 Comissao a parte no valor de ( R$ 13.736,10). O credor
apresentou divergencia para habilitação dos bilhetes aéreos , todavia, todos pagos diretamento a Cia aérea ,
acatamos parcialmente o pedido, cujo valor total do crédito foi segregado igualmente entre os passageiros,
adionalmente, a credora pediu exclusão da passageira Maria Amelia Garcia de Alencar, visto que, ele teve o seu
estorno integral.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, SIRLENE FATIMA FERRER BRANDAO e ZENAIDE COSTA, com
data de embarque para 05/09/2020. Foi feito um deposito na conta da queensberry valor de (R$16.993,35) e outro
pelo repasse da agência de (R$ 2.428,80) liquido da comissao pago pelo cliente direto na agência. Pagamento
restante em cartão de crédito 27/01/2020 em dois cartões , cartão da Sirlene ( R$ 26227,84) e cartão da Zenaide
R$ 26227,84) pagos em 7 vezes. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência
de turismo de R$ 8991,45, do qual habilitamos. Foi validado o pagamento do cliente total (R$ 76.011,68) .
Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.. O credor concordou com o
valor listado na relação de credores.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, VALDIR GOLIN e ZILDA MARIA MESSIAS GOLINF, com data de
embarque para 14/05/2020, não embarcado. Foi feito único deposito deposito 11/12/19 valor de (R$ 44.842,43).O
sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 5.793,12, do qual
habilitamos. O crédito validado R$ 50.635,55. Foi validado o pagamento do cliente credito. Constam 2
passageiros, motivo pelo qual o crédito foi dividido igualmente entre eles.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, MURILO MARTHA AIELLO e ZULEIKA DA GRAÇA LIMA
AIELLO, com data de embarque para 07/09/2020. Foi feito um deposito 12/03/20 valor de (R$ 10.237,72)e saldo
residual pago em cartão de credito de Murilo(R$ 38.290,00) pago em 7 vezes .O sistema da Recuperanda registrou
valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$ 6.241,55, do qual habilitamos. Foi validado o
pagamento do cliente credito total de (R$ 54.680,48). Constam 2 passageiros, motivo pelo qual o crédito foi
dividido igualmente entre eles. O credor apresentou divergência de crédito, com os comprovantes financeiros
fornecidos, no entanto, com acréscimos monetários de R$ 3.426,66, no entento , validamos apenas os valores
pagos, um vez que, a data de embarque se encontra após pedido RJ

51.716.447,09

12.730,58

Classe III

Trata-se de crédito decorrente de contratação de prestação de serviço no exterior do fornecedor Adnbeyound South
Africa (PTY) Ltd, que constou habilitado na Relação de Credores do Art. 52 com crédito de USD 12.762,66. Foi
apresentada divergência de crédito administrativa com a apresentação de nota (invoices), no valor de USD
12.730,58.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos apresentados na divergência de crédito, bem
como em informações constantes do sistema da Recuperanda e validou crédito de USD 12.730,58.
Diante do exposto, acatamos o pedido formulado em divergência de crédito e alteramos o valor habilitado para
fazer constar crédito de USD 12.730,58, em favor de Adnbeyound South Africa (PTY) Ltd, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2207

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

1565 Adriane Alvarenga da Rocha Pombo

300.518.351-34

1566 Agencia de Viajes Turavion Ltda

Estrangeiro

1567 Aildson Muniz Teles

159.993.007-20

1568 Albornoz - Gonzalez & Asociados S.R.L.
1569 Alizés Private Travel
1570 All Morocco Travel

Estrangeiro
Estrangeiro
Estrangeiro

1571 Ana Maria Antloga do Nascimento

3743676982

1572 Angela de Fatima Teixeira

311.309.256-68

1573 Asian Trails
1574 Asian Trails Ltd.
1575 ASK Morocco Travel

Estrangeiro
Estrangeiro
Estrangeiro

1576 Aviareps Assessoria Em Turismo Ltda

13.507.575/0001-47

1577 Baglioni Hotel Regina

Estrangeiro

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

-

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

-

N/A

Inclusão

9.360,00

9.360,00

Classe III

-

N/A

Alteração

23,40

15.341,50

Classe III

Sim

Inclusão

8.430,00

8.430,00

Classe III

-

N/A
N/A
N/A

Sem movimento
Sem movimento
Sem movimento

94,00
107,00
210,00

Classe III
Classe III
Classe III

-

N/A

Inclusão

8.408,00

8.408,00

Classe III

Sim

Inclusão

8.450,00

8.450,00

Classe III

-

N/A
N/A
N/A

Exclusão
Sem movimento
Sem movimento

514,00
-

552,00
80,00

Classe III
Classe III
Classe III

-

-

N/A

Inclusão

68.253,00

68.253,00

Classe III

191,81

-

N/A

Exclusão

Não constou

USD

Classe III

USD

Não constou

USD

-

Classe III
Classe III
Classe III

USD
USD
USD

94,00
107,00
210,00

Não constou

USD

-

Não constou

USD

-

Classe III
Classe III
Classe III

USD
USD
USD

514,00
552,00
80,00

Não constou

USD

Classe III

USD

15.318,10

8.430,00

8.450,00

-

-

-

191,81

-

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiras, Sras. Adriane Alvarenga da Rocha Pombo e Daniela
de Matos Kitsuta, com data de embarque para 18/03/2020. As credoras constaram listadas na Relação de Credores
do Art. 52 com crédito total de R$ 65.480,08, segregado entre as passageiras. Foi apresentada divergência de
crédito pela credora Adriane Alvarenga da Rocha Pombo, pleiteando o valor pago em reais de R$ 37.810,96.
Esta administradora judicial procedeu com análise aos documentos da divergência de crédito, bem como em
informações sistêmica e documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou a emissão de carta de crédito em
moeda estrangeira pela Recuperanda no valor de USD 18.720,00, sendo o valor segregado para cada credora de
USD 9.360,00.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito e alteramos o valor habilitado para moeda
estrangeira, conforme carta de crédito, no valor total de USD 18.720,00, segregado entre as credoras.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Os credores Aildson Muniz Telez e Maria de Fatima Abdala Teles, constaram habilitados na Relação de Credores
do Art. 52, pelo valor total de R$ 63.507,00, cujo crédito foi segregado proporcionalmente entre os passageiros.
Em divergência apresentada, os credores disponibilizaram nota de crédito fornecida e assinada pela Recuperanda,
datada de 20/03/2020, informando crédito no valor de USD 16.860,00, a ser utilizado em compra de viagem
futura, através da agência Flytour Via Mundi Viagens e Turismo, com validade até 31/03/2021. Assim, os credores
requerem que seu crédito seja listado em moeda estrangeira, nos termos da nota de crédito. Diante do exposto,
tendo em vista a nota de crédito com valor de confissão de dívida emitida pela Recuperanda, acatamos a
divergência e alteramos o crédito para moeda estrangeira, no valor de USD 16.860,00, segregado entre os credores
pelo valor de USD 8.430,00.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Ana Maria Antloga do Nascimento e Jose Pereira
do Nascimento, com embarque previsto para 24/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos
totalizou R$ 64.251,36, além de comissão paga a agência de R$ 8.583,84. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 64.251,14, na classe III - quirografários, correspondente ao valor
financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 16.816,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 16.816,00
(em moeda estrangeira), em favor de Ana Maria Antloga do Nascimento e Jose Pereira do Nascimento, na Classe
III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Benedito Alfredo Matias e Angela de Fatima
Teixeira, com embarque previsto para 24/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou
R$ 61.199,73, além de comissão paga a agência de R$ 7.828,78. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52 com valor de R$ 61.199,56, na classe III - quirografários, correspondente ao valor financeiro
recebido pela Recuperanda. Em divergência de crédito administrativa os credores disponibilizaram carta de crédito
assinada pela Recuperanda, no valor de USD 16.900,00.
Esta Administradora Judicial realizou análise da divergência administrativa, bem como de registros sistêmico e
documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda
estrangeira (USD), mediante emissão de carta de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 16.900,00,
motivo pelo qual acatamos o pedido da divergência administrativa.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito e alteramos o valor habilitado para fazer constar USD
16.900,00 (em moeda estrangeira), em favor de Benedito Alfredo Matias e Angela de Fatima Teixeira, na Classe
III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Trata-se de crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52 em moeda nacional, pelo valor de R$
354.047,65, pelo fato de possuir CNPJ e filial no Brasil. Todavia, o contrato e a dívida foi realizada em USD
(moeda estrangeira), motivo pelo qual excluímos o crédito em moeda nacional e habilitamos como fornecedor em
moeda estrangeira.
Trata-se de habilitação incorreta na Relação de Credores do Art. 52 visto que o valor refere-se a comissão recebida
pela Queensberry e deve ser excluída da RC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2208

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

1578 Benedito Alfredo Matias

254.835.366-49

1579 Beyond Borders Tourism L.L.C.

1580 Blue Horizons Travel And Tours Inc.

1581 Bruna Gonçalves de Menezes

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

-

Não constou

USD

Estrangeiro

Classe III

USD

3.283,00

Estrangeiro

Classe III

USD

22.579,58

143.949.517-39

Não constou

USD

-

1582 Carlos Eduardo Theodoro

920.785.248-91

Não constou

USD

-

1583 Celia Fumiko Kanayama

031.145.598-08

Não constou

USD

-

1584 China International Travel Service

Estrangeiro

Classe III

USD

30,00

Análise Administradora Judicial

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Movimento

8.450,00

Sim

Inclusão

N/A

Sem movimento

Parcial

Alteração

-

23.189,83

-

8.181,50

N/A

Inclusão

Valor Movimento

8.450,00

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

8.450,00

Classe III

-

3.283,00

Classe III

489,25

23.068,83

Classe III

8.651,00

8.651,00

Classe III

Sim

Inclusão

8.181,50

8.181,50

Classe III

-

N/A

Inclusão

10.501,00

10.501,00

Classe III

-

N/A

Sem movimento

30,00

Classe III

-

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Benedito Alfredo Matias e Angela de Fatima
Teixeira, com embarque previsto para 24/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou
R$ 61.199,73, além de comissão paga a agência de R$ 7.828,78. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52 com valor de R$ 61.199,56, na classe III - quirografários, correspondente ao valor financeiro
recebido pela Recuperanda. Em divergência de crédito administrativa os credores disponibilizaram carta de crédito
assinada pela Recuperanda, no valor de USD 16.900,00.
Esta Administradora Judicial realizou análise da divergência administrativa, bem como de registros sistêmico e
documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda
estrangeira (USD), mediante emissão de carta de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 16.900,00,
motivo pelo qual acatamos o pedido da divergência administrativa.
Diante do exposto, acatamos a divergência de crédito e alteramos o valor habilitado para fazer constar USD
16.900,00 (em moeda estrangeira), em favor de Benedito Alfredo Matias e Angela de Fatima Teixeira, na Classe
III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Trata-se de crédito decorrente de contratação de prestação de serviço no exterior do fornecedor dos fornecedores
estrangeiros Diethelm Travel (Thailand) Limited. e Blue Horizons Travel and Tours INC., pertencentes ao mesmo
grupo econômico, que constaram habilitados na Relação de Credores do Art. 52 com créditos de USD 121,00 e
USD 22.579,58, respectivamente, totalizando USD 22.700,57. Foi apresentada divergência de crédito
administrativa pelo credor Diethelm Travel (Thailand) Limited. com a apresentação de invoices, que totalizaram
crédito de USD 23.189,83.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos apresentados na divergência de crédito, bem
como em informações constantes do sistema da Recuperanda e validou crédito de USD 23.189,83, todavia,
mantivemos a distribuição dos créditos sendo habilitado USD 121,00 para Diethelm Travel (Thailand) Limited. e
23.068,83 para Blue Horizons Travel and Tours INC., conforme confirmado pela Recuperanda acerca da alocação
dos créditos.
Diante do exposto, acatamos o pedido formulado em divergência de crédito e alteramos o valor habilitado para o
credor Blue Horizons Travel and Tours INC. para fazer constar crédito de USD 23.068,83 e mantivemos o crédito
de Diethelm Travel (Thailand) Limited., no valor de USD 191,00, totalizando o valor pleiteado de USD
23.189,83, ambos os credores mantidos na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 3 passageiros, Srs Bruna Gonçalves de Menezes, Franceschina Serpa
Gonçalves e José Gonçalves, com embarque previsto para 20/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos
pagamentos totalizou R$ 95.358,70, além de comissão paga a agência de R$ 12.347,91. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 95.357,00, na classe III - quirografários,
correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 25.953,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 25.953,00
(em moeda estrangeira), em favor de Bruna Gonçalves de Menezes, Franceschina Serpa Gonçalves e José
Gonçalves, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Carlos Eduardo Theodoro e Rosane Rodrigues
Marques, cujo valor sistêmico dos pagamentos somaram R$ 67.088,30, mesmo valor que constou habilitado para
os credores na Relação de Credores do Art. 52. Foi apresentada divergência de crédito pleiteando valor constante
em carta de crédito emitida pela Recuperanda, datada de 05/03/2020, com o valor total em moeda estrangeira de
USD 16.363,00.
Esta Administradora Judicial empreendeu análise ao documento disponibilizado pelo credor, bem como em
informação constante do sistema da Recuperanda e validou o crédito de USD 16.363,00, que correspondeu ao
valor bruto da cotação do pacote pago pelos clientes.
Diante do exposto, excluímos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 67.088,30, para fazer
constar crédito em moeda estrangeira de USD 16.363,00, conforme carta de crédito, segregado igualmente entre os
passageiros, Srs. Carlos Eduardo Theodoro e Rosane Rodrigues Marques, na Classe III - Quirografário, da
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido pela Sra Celia Fumiko Kanayama, com embarque previsto para
08/04/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou R$ 45.053,58, além de comissão paga
de R$ 5.156,58. O credor constou listado na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 45.050,35, na classe
III - quirografários, correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito emitida pela Recuperanda, no valor de USD 10.501,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 10.501,00
(em moeda estrangeira), em favor de Celia Fumiko Kanayama, na Classe III - Quirografário, da Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
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Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2209

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1585 Clea Maria La Terza

CPF

115.335.588-41

1586 Cleonice Zolin Rosseti

734.407.018-91

1587 Copa Compania Panamena De Aviacion

Classe na RC
Art. 52

Não constou

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

USD

-

-

Não constou

USD

Estrangeiro

Classe III

USD

17.472,77

1588 Corporation 161 (Pty) Ltd/Into Africa
1589 Creole Travel Services
1590 Crystal Cruises, Inc.

Estrangeiro
Estrangeiro
Estrangeiro

Classe III
Classe III
Classe III

USD
USD
USD

27.322,78
450,00
10.883,82

1591 Daniela de Matos Kitsuta

416.780.361-53

Não constou

USD

1592 Darly de Lourdes Andreola Carvalho Silva

1593 Diethelm Travel (Thailand) Limited.

319.237.809-30

Estrangeiro

Não constou

Classe III

USD

USD

-

-

121,00

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

11.795,00

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Inclusão

10.632,00

10.632,00

Classe III

Inclusão

-

N/A

Exclusão

-

N/A
N/A
N/A

Alteração
Sem movimento
Alteração

0,10
3.416,18

27.322,88
450,00
14.300,00

Classe III
Classe III
Classe III

-

N/A

Inclusão

9.360,00

9.360,00

Classe III

23.189,83

N/A

Parcial

Inclusão

Sem movimento

-

17.472,77

10.552,00

-

11.795,00

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Sim

-

11.795,00

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

-

10.552,00

121,00

Classe III

Classe III

Classe III

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado pela Sra CLEA MARIA LA TERZA, cujo valor sistêmico dos pagamentos líquidos
de comissão somaram R$ 37.745,26. O valor da comissão constatne no sistema foi de R$ 5.772,38, pago
posteriormente à agência de turismo. Em análise ao crédito, esta administradora judicial verificou que a
Recuperanda emitiu carta de crédito assinada, informando valor em dóra de USD 10.632,00 (valor bruto pago pelo
credor). Desta forma, excluímos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 37.747,12, para
fazer constar crédito em moeda estrangeira de USD 10.632,00, conforme carta de crédito.
Trata-se de pacote contratado para uma pessoa Cleonice Zolin Rosseti, com data de embarque para 24/03/2020. A
credora constou habilitada na Relação de Credores do art. 52 com crédito total de R$ 44.420,81. Foi apresentada
divergência de crédito no valor total de R$ 50.010,80, correspondente ao valor em moeda estrangeira de USD
11.795,00.
Esta Administradora Judicial conferiu o valor pago conforme informação do sistema da Recuperanda e constatou
que foi enviado à credora carta de crédito em moeda estrangeira no valor de USD 11.795,00, evidenciando a
novação da dívida de moeda nacional para dólar.
Diante do exposto, procedemos com a alteração do crédito habilitado para constar valor em moeda estrangeira de
USD 11.795,00, em favor de Cleonice Zolin Rosseti, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art.
7º § 2º.
Não identificamos elementos que suportassem o crédito habilitado como um passivo da Recuperanda, tratando-se
de valor a ser reembolsado pelo fornecedor estrangeiro. Questionada a Recuperanda informou que a habilitação foi
incorreta na Relação de Credores do Art. 52. O credor não apresentou divergência administrativa. Excluímos o
crédito.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiras, Sras. Adriane Alvarenga da Rocha Pombo e Daniela
de Matos Kitsuta, com data de embarque para 18/03/2020. As credoras constaram listadas na Relação de Credores
do Art. 52 com crédito total de R$ 65.480,08, segregado entre as passageiras. Foi apresentada divergência de
crédito pela credora Adriane Alvarenga da Rocha Pombo, pleiteando o valor pago em reais de R$ 37.810,96.
Esta administradora judicial procedeu com análise aos documentos da divergência de crédito, bem como em
informações sistêmica e documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou a emissão de carta de crédito em
moeda estrangeira pela Recuperanda no valor de USD 18.720,00, sendo o valor segregado para cada credora de
USD 9.360,00.
Diante do exposto, acatamos parcialmente a divergência de crédito e alteramos o valor habilitado para moeda
estrangeira, conforme carta de crédito, no valor total de USD 18.720,00, segregado entre as credoras.
Trata-se de pacote contratado pelos Srs Darly de Lourdes Andreola Carvalho Silva e Jose Rubens Carvalho Silva,
cujo valor sistêmico dos pagamentos líquidos de comissão somaram R$ 83.550,03. O valor da comissão constante
no sistema foi de R$ 8.674,45, retido pela agência de turismo do valor da entrada a vista, que repassou o valor
líquido para a Recuperanda. Em análise ao crédito, esta administradora judicial verificou que a Recuperanda
emitiu carta de crédito assinada, informando valor em dóra de USD 21.104,00 (valor bruto pago pelo credor).
Desta forma, excluímos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 83.550,01 (segregado
igualmente entre os passageiros), para fazer constar crédito em moeda estrangeira de USD 21.104,00, conforme
carta de crédito, também segregado ingualmente entre os credores/passageiros.
Trata-se de crédito decorrente de contratação de prestação de serviço no exterior do fornecedor dos fornecedores
estrangeiros Diethelm Travel (Thailand) Limited. e Blue Horizons Travel and Tours INC., pertencentes ao mesmo
grupo econômico, que constaram habilitados na Relação de Credores do Art. 52 com créditos de USD 121,00 e
USD 22.579,58, respectivamente, totalizando USD 22.700,57. Foi apresentada divergência de crédito
administrativa pelo credor Diethelm Travel (Thailand) Limited. com a apresentação de invoices, que totalizaram
crédito de USD 23.189,83.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos apresentados na divergência de crédito, bem
como em informações constantes do sistema da Recuperanda e validou crédito de USD 23.189,83, todavia,
mantivemos a distribuição dos créditos sendo habilitado USD 121,00 para Diethelm Travel (Thailand) Limited. e
23.068,83 para Blue Horizons Travel and Tours INC., conforme confirmado pela Recuperanda acerca da alocação
dos créditos.
Diante do exposto, acatamos o pedido formulado em divergência de crédito e alteramos o valor habilitado para o
credor Blue Horizons Travel and Tours INC. para fazer constar crédito de USD 23.068,83 e mantivemos o crédito
de Diethelm Travel (Thailand) Limited., no valor de USD 191,00, totalizando o valor pleiteado de USD
23.189,83, ambos os credores mantidos na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2210

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

1594 Eduardo Carvalho de Sousa

471.413.016-15

1595 Egypt Gate Travel

Estrangeiro

1596 Elizabeth Gregório Rodrigues

087.034.768-39

1597 Emotions Destination Management

Estrangeiro

1598 Franceschina Serpa Gonçalves

053.468.027-54

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Análise Administradora Judicial
Movimento

-

N/A

Inclusão

-

N/A

Sem movimento

-

-

N/A

Inclusão

USD

200,00

-

N/A

Sem movimento

USD

-

-

N/A

Inclusão

Não constou

USD

Classe III

USD

Não constou

USD

Classe III

Não constou

-

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

22.675,00

Valor Movimento

17.204,00

-

8.946,00

-

8.651,00

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

17.204,00

Classe III

22.675,00

Classe III

8.946,00

Classe III

200,00

Classe III

8.651,00

Classe III

1599 Gertrudes Gomes Lins

213.133.424-91

Não constou

USD

-

-

N/A

Inclusão

12.000,00

12.000,00

Classe III

1600 Gilson Tobias

279.898.608-72

Não constou

USD

-

-

N/A

Inclusão

10.552,00

10.552,00

Classe III

1601 Isabel Cristina Longhi Camargo

498.007.959-87

Não constou

USD

-

-

N/A

Inclusão

10.470,00

10.470,00

Classe III

1602 Itsuko Katayama

159.309.618-67

Não constou

USD

-

-

N/A

Inclusão

10.320,00

10.320,00

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote contratado pelos Srs Eduardo Carvalho De Sousa e Katia Guarischi Mattos Silva De Sousa,
cujo valor sistêmico dos pagamentos líquidos de comissão somaram R$ 63775,50. O valor da comissão constante
no sistema foi de R$ 6.737,12, retido pela agência de turismo do valor da entrada a vista, que repassou o valor
líquido para a Recuperanda. Em análise ao crédito, esta administradora judicial verificou que a Recuperanda
emitiu carta de crédito assinada, informando valor em dólar de USD 17.204,00 (valor bruto). Desta forma,
excluímos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 63.799,28 (segregado igualmente entre
os passageiros), para fazer constar crédito em moeda estrangeira de USD 17.204,00, conforme carta de crédito,
também segregado ingualmente entre os credores/passageiros.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, ELIZABETH GREGORIO RODRIGUES e WILLIAM DA COSTA, com
data de embarque para 20/03/20. Foi feito um pagamento em 23/03/2020 deposito bancario ( R$ 13.303,05) e
24/03/2020 deposito bancario ( R$ 13.304,00), o valor residual foi pago em 23/03/20 cartão credito de William
Costa valor de ( R$ 27.149,43) em 7 vezes e 24/03/20 cartão credito de Elizabeth Gregorio valor de ( R$
27.149,43) em 7 vezes. Em 04/03/20 foi enviado uma carta de crédito para viagem futura,cujo valor foi US$
17.892,00. Tendo em vista a nota de crédito com valor de confissão de dívida emitida pela Recuperanda, acatamos
a carta e alteramos o crédito para moeda estrangeira, no valor de USD 17.892,00, segregado entre os credores pelo
valor de USD 8.946,00.
O credor encaminhou e-mail com a invoice confirmando o valor em aberto.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 3 passageiros, Srs Bruna Gonçalves de Menezes, Franceschina Serpa
Gonçalves e José Gonçalves, com embarque previsto para 20/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos
pagamentos totalizou R$ 95.358,70, além de comissão paga a agência de R$ 12.347,91. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 95.357,00, na classe III - quirografários,
correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 25.953,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 25.953,00
(em moeda estrangeira), em favor de Bruna Gonçalves de Menezes, Franceschina Serpa Gonçalves e José
Gonçalves, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado pelos Srs Gertrudes Gomes Lins e Luciano Rodrigues Lins, cujo valor sistêmico dos
pagamentos líquidos de comissão somaram R$ 83.725,50. O valor da comissão constante no sistema foi de R$
10.553,40, retido pela agência de turismo do valor da entrada a vista, que repassou o valor líquido para a
Recuperanda. Em análise ao crédito, esta administradora judicial verificou que a Recuperanda emitiu carta de
crédito assinada, informando valor em dólar de USD 21.104,00 (valor bruto pago pelo credor). Desta forma,
excluímos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 83.726,33 (segregado igualmente entre
os passageiros), para fazer constar crédito em moeda estrangeira de USD 24.000,00, conforme carta de crédito,
também segregado igualmente entre os credores/passageiros.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Gilson Tobias e Tereza Maria Teixeira Tobias,
com embarque previsto para 20/03/2020.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 21.104,00, motivo pelo qual procedemos com a validação
do crédito em moeda estrangeira. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD
21.104,00 (em moeda estrangeira), em favor de Gilson Tobias e Tereza Maria Teixeira Tobias, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ISABEL CRISTINA LONGHI CAMARGO e VERA RIBEIRO
PIFAIA, com data de embarque para 24/03/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou
em único depoisto para recuperanda R$ 31.554,34 em 06/08/19. O sistema da Recuperanda registrou valor de
comissão descontado pela agência de turismo de R$ 19.827,60. Adicionalmente, foi realizado pagamento do
residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 24.010,00 em 05/08/19, R$ 24.780,00 em 06/08/2019, com cartão
de crédito e 02/10/19 em R$ 1.302,00 em déposito. Em 14/02/20 foi enviado uma carta de crédito para viagem
futura,cujo valor foi US$ 20.940,00. Tendo em vista a nota de crédito com valor de confissão de dívida emitida
pela Recuperanda, acatamos a divergência e alteramos o crédito para moeda estrangeira, no valor de USD
20.940,00, segregado entre os credores pelo valor de USD 10.470,00.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ITSUKO KATAYAMA e KEIZO KATAYAMA, com data de
embarque para 24/03/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou R$ 6.739,32 em
31/07/2019. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
9.525,03. Adicionalmente, saldo residual pago em 7 cheques pré datados totalizando (R$ 65.057,23). Destes
cheques, todos foram compensados. Em 03/03/20 foi enviado uma carta de crédito para viagem futura,cujo valor
foi US$ 20.640,00. Tendo em vista a nota de crédito com valor de confissão de dívida emitida pela Recuperanda,
acatamos a divergência e alteramos o crédito para moeda estrangeira, no valor de USD 20.640,00, segregado entre
os credores pelo valor de USD 10.320,00.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2211

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1603 José Gonçalves

1604 Jose Henrique Rosa Machado

CPF

076.117.657-87

342.703.376-72

1605 Jose Pereira do Nascimento

1200453620

1606 Jose Rubens Carvalho Silva

321.933.359-15

1607 JTB Global Marketing & Travel Inc.
1608 Kapama Private Game Reserve

Estrangeiro
Estrangeiro

1609 Katia Guarischi Mattos Silva de Sousa

5754272804

Classe na RC
Art. 52

Não constou

Não constou

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

USD

USD

-

-

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

N/A

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Inclusão

Inclusão

Valor Movimento

8.651,00

10.254,00

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

8.651,00

10.254,00

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

Classe III

Não constou

USD

-

-

N/A

Inclusão

8.408,00

8.408,00

Classe III

Não constou

USD

-

-

N/A

Inclusão

10.552,00

10.552,00

Classe III

Classe III
Classe III

USD
USD

188,12
217,39

-

N/A
N/A

Sem movimento
Sem movimento

188,12
217,39

Classe III
Classe III

Não constou

USD

-

-

N/A

Inclusão

17.204,00

Classe III

-

17.204,00

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 3 passageiros, Srs Bruna Gonçalves de Menezes, Franceschina Serpa
Gonçalves e José Gonçalves, com embarque previsto para 20/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos
pagamentos totalizou R$ 95.358,70, além de comissão paga a agência de R$ 12.347,91. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 95.357,00, na classe III - quirografários,
correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 25.953,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 25.953,00
(em moeda estrangeira), em favor de Bruna Gonçalves de Menezes, Franceschina Serpa Gonçalves e José
Gonçalves, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote adquiridos pelos Srs Katia Maria Duarte Guerra Machado e Jose Henrique Rosa Machado, com
embarque previsto para 18/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos líquidos de comissão
totalizou R$ 70.972,20. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com
valor total de R$ 70.972,01, na classe III - quirografários. Foi apresentada divergência de crédito pleiteando valor
constante de carta de crédito emitida pela Recuperanda de USD 20.508,00.
Esta Administradora Judicial realizou análise do documento apresentado pelos credores em divergência, bem como
em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou a novação do crédito mediante
emissão de carta de crédito assinada pela Recuperanda, em moeda estrangeira, no valor de USD 20.508,00, motivo
pelo qual acatamos o pedido da divergência de crédito.
Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 20.508,00 (em moeda estrangeira),
segregado entre os credores Katia Maria Duarte Guerra Machado e Jose Henrique Rosa Machado, com USD
10.254,00 para cada, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Ana Maria Antloga do Nascimento e Jose Pereira
do Nascimento, com embarque previsto para 24/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos
totalizou R$ 64.251,36, além de comissão paga a agência de R$ 8.583,84. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 64.251,14, na classe III - quirografários, correspondente ao valor
financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 16.816,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 16.816,00
(em moeda estrangeira), em favor de Ana Maria Antloga do Nascimento e Jose Pereira do Nascimento, na Classe
III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado pelos Srs Darly de Lourdes Andreola Carvalho Silva e Jose Rubens Carvalho Silva,
cujo valor sistêmico dos pagamentos líquidos de comissão somaram R$ 83.550,03. O valor da comissão constante
no sistema foi de R$ 8.674,45, retido pela agência de turismo do valor da entrada a vista, que repassou o valor
líquido para a Recuperanda. Em análise ao crédito, esta administradora judicial verificou que a Recuperanda
emitiu carta de crédito assinada, informando valor em dóra de USD 21.104,00 (valor bruto pago pelo credor).
Desta forma, excluímos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 83.550,01 (segregado
igualmente entre os passageiros), para fazer constar crédito em moeda estrangeira de USD 21.104,00, conforme
carta de crédito, também segregado ingualmente entre os credores/passageiros.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Trata-se de pacote contratado pelos Srs Eduardo Carvalho De Sousa e Katia Guarischi Mattos Silva De Sousa,
cujo valor sistêmico dos pagamentos líquidos de comissão somaram R$ 63775,50. O valor da comissão constante
no sistema foi de R$ 6.737,12, retido pela agência de turismo do valor da entrada a vista, que repassou o valor
líquido para a Recuperanda. Em análise ao crédito, esta administradora judicial verificou que a Recuperanda
emitiu carta de crédito assinada, informando valor em dólar de USD 17.204,00 (valor bruto). Desta forma,
excluímos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 63.799,28 (segregado igualmente entre
os passageiros), para fazer constar crédito em moeda estrangeira de USD 17.204,00, conforme carta de crédito,
também segregado ingualmente entre os credores/passageiros.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2212

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1610 Katia Maria Duarte Guerra Machado

CPF

604.512.976-87

1611 Keizo Katayama

300.472.508-87

1612 La Beduina Tours

Estrangeiro

1613 Lourencita Beltrão Molento Boscardin

429.061.059-53

Classe na RC
Art. 52

Não constou

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

USD

Não constou

USD

Classe III

USD

Não constou

USD

-

-

43.302,00

-

1614 Luciano Rodrigues Lins

123.244.344-15

Não constou

USD

-

1615 Maria Antonina Zanuto Tavella

770.357.048-68

Não constou

USD

-

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

10.250,00

-

36.076,50

-

-

11.106,00

Sim

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Inclusão

N/A

Inclusão

Sim

Alteração

N/A

Inclusão

10.254,00

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

10.254,00

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

10.320,00

10.320,00

Classe III

7.225,50

36.076,50

Classe III

10.552,00

10.552,00

Classe III

N/A

Inclusão

12.000,00

12.000,00

Classe III

Sim

Inclusão

11.106,00

11.106,00

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote adquiridos pelos Srs Katia Maria Duarte Guerra Machado e Jose Henrique Rosa Machado, com
embarque previsto para 18/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos líquidos de comissão
totalizou R$ 70.972,20. Cabe destacar que os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com
valor total de R$ 70.972,01, na classe III - quirografários. Foi apresentada divergência de crédito pleiteando valor
constante de carta de crédito emitida pela Recuperanda de USD 20.508,00.
Esta Administradora Judicial realizou análise do documento apresentado pelos credores em divergência, bem como
em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou a novação do crédito mediante
emissão de carta de crédito assinada pela Recuperanda, em moeda estrangeira, no valor de USD 20.508,00, motivo
pelo qual acatamos o pedido da divergência de crédito.
Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 20.508,00 (em moeda estrangeira),
segregado entre os credores Katia Maria Duarte Guerra Machado e Jose Henrique Rosa Machado, com USD
10.254,00 para cada, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ITSUKO KATAYAMA e KEIZO KATAYAMA, com data de
embarque para 24/03/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou R$ 6.739,32 em
31/07/2019. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de turismo de R$
9.525,03. Adicionalmente, saldo residual pago em 7 cheques pré datados totalizando (R$ 65.057,23). Destes
cheques, todos foram compensados. Em 03/03/20 foi enviado uma carta de crédito para viagem futura,cujo valor
foi US$ 20.640,00. Tendo em vista a nota de crédito com valor de confissão de dívida emitida pela Recuperanda,
acatamos a divergência e alteramos o crédito para moeda estrangeira, no valor de USD 20.640,00, segregado entre
os credores pelo valor de USD 10.320,00.
Trata-se de crédito de fornecedor estrangeiro, habilitado na Relação de Credores do Art. 52 com o valor de USD
43.302,00. O credor encaminhou e-mail para a Recuperanda conformando saldo em aberto de USD 36.076,50,
sem documentação suporte. A Recuperanda realizou levantamento das invoices que validaram o crédito informado
no e-mail. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar USD 36.076,50.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Lourencita Beltrão Molento Boscardin e Roberto
Nogueira Boscardin, com embarque previsto para 20/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos
pagamentos totalizou R$ 83.550,03, além de comissão paga a agência de R$ 8.674,45. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 83.550,01, na classe III - quirografários,
correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 21.104,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 21.104,00
(em moeda estrangeira), em favor de Lourencita Beltrão Molento Boscardin e Roberto Nogueira Boscardin, na
Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado pelos Srs Gertrudes Gomes Lins e Luciano Rodrigues Lins, cujo valor sistêmico dos
pagamentos líquidos de comissão somaram R$ 83.725,50. O valor da comissão constante no sistema foi de R$
10.553,40, retido pela agência de turismo do valor da entrada a vista, que repassou o valor líquido para a
Recuperanda. Em análise ao crédito, esta administradora judicial verificou que a Recuperanda emitiu carta de
crédito assinada, informando valor em dólar de USD 21.104,00 (valor bruto pago pelo credor). Desta forma,
excluímos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 83.726,33 (segregado igualmente entre
os passageiros), para fazer constar crédito em moeda estrangeira de USD 24.000,00, conforme carta de crédito,
também segregado igualmente entre os credores/passageiros.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Maria Antonina Zanuto Tavella e Mario Antonio
Tavella, com embarque previsto para 20/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou
R$ 96.400,08. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 85.337,42, na classe
III - quirografários, correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda, líquido de comissão da
agência.
Foi apresentada divergência de crédito pleiteando valor constante de carta de crédito emitida pela Recuperanda de
USD 22.212,00, que representou o valor integral pago pela credora de R$ 96.400,08.
Esta Administradora Judicial realizou análise do documento apresentado pela credora em divergência de crédito,
bem como em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou a novação do valor pago
em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta de crédito assinada pela
Recuperanda, no valor de USD 22.212,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da divergência administrativa.
Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 22.212,00 (em moeda estrangeira), em
favor de Maria Antonina Zanuto Tavella e Mario Antonio Tavella, na Classe III - Quirografário, da Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.

fls. 2213

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

1616 Maria Cecilia Daronco Salles

566.331.228-53

Não constou

USD

-

-

N/A

Inclusão

8.209,50

8.209,50

Classe III

1617 Maria Celia Brito

020.273.178-21

Não constou

USD

-

-

N/A

Inclusão

10.320,00

10.320,00

Classe III

1618 Maria de Fatima Abdalla Teles

551.261.207-78

Não constou

USD

-

Sim

Inclusão

8.430,00

8.430,00

Classe III

1619 Maria de Lourdes Gomes

006.963.788-17

Não constou

USD

-

N/A

Inclusão

12.709,00

12.709,00

Classe III

1620 Maria Lucia Bighetti Zoppi

157.448.318-86

Não constou

USD

-

1621 Mario Antonio Tavella

608.948.658-20

Não constou

USD

-

8.430,00

-

-

11.106,00

N/A

Inclusão

21.406,00

21.406,00

Classe III

Sim

Inclusão

11.106,00

11.106,00

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Maria Cecilia Daronco Salles e Sergio Monteiro
Salles, com embarque previsto para 20/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou
R$ 59.389,90, mesmo valor habilitado na Relação de Credores do Art. 52.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 16.419,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 16.419,00
(em moeda estrangeira), em favor de Maria Cecilia Daronco Salles e Sergio Monteiro Salles, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para um pessoa,MARIA CELIA BRITO, com data de embarque para 24/03/2020.
Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou em único depoisto para recuperanda R$
13.403.,00 em 06/08/2019. O sistema da Recuperanda registrou valor de comissão descontado pela agência de
turismo valor de R$ 5.781,00. Adicionalmente, foi realizado pagamento do residual do pacote pelo cliente no valor
de R$ 30.250,54, com cartão de crédito. Crédito validado no montante de (R$ 55.409,17). Em 14/02/20 foi
enviado uma carta de crédito para viagem futura,cujo valor foi US$ 10.320,00. Tendo em vista a nota de crédito
com valor de confissão de dívida emitida pela Recuperanda, habilitamos e alteramos o crédito para moeda
estrangeira, no valor de USD 10.320,00.
Os credores Aildson Muniz Telez e Maria de Fatima Abdala Teles, constaram habilitados na Relação de Credores
do Art. 52, pelo valor total de R$ 63.507,00, cujo crédito foi segregado proporcionalmente entre os passageiros.
Em divergência apresentada, os credores disponibilizaram nota de crédito fornecida e assinada pela Recuperanda,
datada de 20/03/2020, informando crédito no valor de USD 16.860,00, a ser utilizado em compra de viagem
futura, através da agência Flytour Via Mundi Viagens e Turismo, com validade até 31/03/2021. Assim, os credores
requerem que seu crédito seja listado em moeda estrangeira, nos termos da nota de crédito. Diante do exposto,
tendo em vista a nota de crédito com valor de confissão de dívida emitida pela Recuperanda, acatamos a
divergência e alteramos o crédito para moeda estrangeira, no valor de USD 16.860,00, segregado entre os credores
pelo valor de USD 8.430,00.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Maria de Lourdes Gomes e Valmiro Guilherme de
Santana, com embarque previsto para 20/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou
R$ 108.918,38. Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 109.053,34,
na classe III - quirografários, correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 25.418,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 25.418,00
(em moeda estrangeira), em favor de Maria de Lourdes Gomes e Valmiro Guilherme de Santana, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Maria Lucia Bighetti Zoppi e Paulo Sergio Zoppi,
com embarque previsto para 18/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou R$
79.027,29, além de comissão paga a agência de R$ 10.340,31. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52 com valor de R$ 79.028,48, na classe III - quirografários, correspondente ao valor financeiro
recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 21.406,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 21.406,00
(em moeda estrangeira), em favor de Maria Lucia Bighetti Zoppi e Paulo Sergio Zoppi, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Maria Antonina Zanuto Tavella e Mario Antonio
Tavella, com embarque previsto para 20/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou
R$ 96.400,08. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 85.337,42, na classe
III - quirografários, correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda, líquido de comissão da
agência.
Foi apresentada divergência de crédito pleiteando valor constante de carta de crédito emitida pela Recuperanda de
USD 22.212,00, que representou o valor integral pago pela credora de R$ 96.400,08.
Esta Administradora Judicial realizou análise do documento apresentado pela credora em divergência de crédito,
bem como em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou a novação do valor pago
em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta de crédito assinada pela
Recuperanda, no valor de USD 22.212,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da divergência administrativa.
Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 22.212,00 (em moeda estrangeira), em
favor de Maria Antonina Zanuto Tavella e Mario Antonio Tavella, na Classe III - Quirografário, da Relação de
Credores do Art. 7º § 2º.
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fls. 2214

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

Classe na RC
Art. 52

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

1622 Marli Armiliato Mahlmeister

642.933.608-59

Não constou

USD

-

1623 Marli Socha

632.756.869-68

Não constou

USD

-

1624 Mexico Touring S.A de C.V.
1625 Multiviajes Argentina Srl

Estrangeiro
Estrangeiro

Classe III
Classe III

USD
USD

1626 Neuza Neif Nabhan

303.412.728-68

Não constou

USD

1627 Nites Tour Operator
1628 Ofakim Travel & Congresses Ltd.
1629 Pacific Destinations

Estrangeiro
Estrangeiro
Estrangeiro

Classe III
Classe III
Classe III

USD
USD
USD

1630 Paula Correa Dantas

994.072.647-34

Não constou

USD

1631 Paulo Sergio Zoppi

999.699.128-87

1632 Racion Hotelera Hispano Mexicana Sa de Cv

Estrangeiro

Não constou

USD

Classe III

USD

105,00
3.171,00

-

6.708,66
13.794,99
397,16

-

-

10.868,40

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

Análise Administradora Judicial
Movimento

Valor Movimento

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

Classe na RC
Art. 7º § 2º

N/A

Inclusão

12.349,00

12.349,00

Classe III

Sim

Inclusão

8.430,00

8.430,00

Classe III

-

N/A
N/A

Sem movimento
Sem movimento

105,00
3.171,00

Classe III
Classe III

-

N/A

Inclusão

11.127,00

11.127,00

Classe III

-

N/A
N/A
N/A

Sem movimento
Sem movimento
Alteração

0,16

6.708,66
13.794,99
397,00

Classe III
Classe III
Classe III

Sim

Inclusão

16.583,00

16.583,00

Classe III

8.430,00

16.583,00

-

N/A

Inclusão

-

N/A

Sem movimento

-

-

21.406,00

-

21.406,00

Classe III

10.868,40

Classe III

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Marli Armiliato Mahlmeister e Roberto Pache
Mahlmeister, com embarque previsto para 18/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos
totalizou R$ 107.930,26, além de comissão paga a agência de R$ 10.340,31. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 107.930,26, na classe III - quirografários, correspondente ao
valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 24.698,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 24.698,00
(em moeda estrangeira), em favor de Marli Armiliato Mahlmeister e Roberto Pache Mahlmeister, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Marli Socha e Sergio Socha, com embarque
previsto para 24/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou R$ 66.091,20. Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com valor total de R$ 66.089,48, na classe III quirografários.
Foi apresentada divergência de crédito pleiteando valor constante de carta de crédito emitida pela Recuperanda de
USD 16.860,00, convertido pelo câmbio de R$ 5,1315 do dia do pedido de recuperação judicial (04/06/2020),
cujo crédito representaria R$ 86.517,10.
Esta Administradora Judicial realizou análise dos documentos apresentados pelos credores em divergência de
crédito, bem como em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou a novação do
valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta de crédito assinada pela
Recuperanda, no valor de USD 16.860,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da divergência administrativa,
entretanto, mantendo o crédito habilitado em moeda estrangeira. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer
constar o valor de USD 16.860,00 (em moeda estrangeira), em favor de Marli Socha e Sergio Socha, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Trata-se de pacote de viagem adquirido pela Sra Neuza Neif Nabhan, com embarque previsto para 24/03/2020,
que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou R$ 44.523,55. A credora constou listada na
Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 44.521,53, na classe III - quirografários, correspondente ao valor
financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 11.127,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 11.127,00
(em moeda estrangeira), em favor de Neuza Neif Nabhan, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Trata-se de pacote de viagem adquirido pela Sra Paula Correa Dantas, com embarque previsto para 20/03/2020,
que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou R$ 70.643,58. A credora constou listada na
Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 62.579,40, na classe III - quirografários.
Foi apresentada divergência de crédito pleiteando valor constante de carta de crédito emitida pela Recuperanda de
USD 16.583,00, que representou o valor integral pago pela credora de R$ 70.643,58.
Esta Administradora Judicial realizou análise do documento apresentado pela credora em divergência de crédito,
bem como em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou a novação do valor pago
em moeda nacional para moeda estrangeira, mediante emissão de carta de crédito assinada pela Recuperanda, no
valor de USD 16.583,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da divergência administrativa. Diante do exposto,
alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 16.583,00 (em moeda estrangeira), em favor de Paula
Correa Dantas, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Maria Lucia Bighetti Zoppi e Paulo Sergio Zoppi,
com embarque previsto para 18/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou R$
79.027,29, além de comissão paga a agência de R$ 10.340,31. Os credores constaram listados na Relação de
Credores do Art. 52 com valor de R$ 79.028,48, na classe III - quirografários, correspondente ao valor financeiro
recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 21.406,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 21.406,00
(em moeda estrangeira), em favor de Maria Lucia Bighetti Zoppi e Paulo Sergio Zoppi, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
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fls. 2215

Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

1633 Roberto Nogueira Boscardin

CPF

307.320.509-87

Classe na RC
Art. 52

Não constou

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

USD

-

1634 Roberto Pache Mahlmeister

265.274.648-00

Não constou

USD

-

1635 Rosane Rodrigues Marques

062.866.438-93

Não constou

USD

-

1636 Ruth Hissae Kanayama

699.046.858-00

Não constou

USD

-

1637 Saul Duarte Tibaldi

344.819.151-53

Não constou

USD

1638 Sergio Monteiro Salles

039.402.418-49

Não constou

USD

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

-

-

N/A

Análise Administradora Judicial
Movimento

Inclusão

Valor Movimento

10.552,00

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

10.552,00

Classe na RC
Art. 7º § 2º

Classe III

N/A

Inclusão

12.349,00

12.349,00

Classe III

Sim

Inclusão

8.181,50

8.181,50

Classe III

-

N/A

Inclusão

10.201,00

10.201,00

Classe III

-

-

N/A

Inclusão

13.337,00

13.337,00

Classe III

-

-

N/A

Inclusão

8.209,50

8.209,50

Classe III

8.181,50

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Lourencita Beltrão Molento Boscardin e Roberto
Nogueira Boscardin, com embarque previsto para 20/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos
pagamentos totalizou R$ 83.550,03, além de comissão paga a agência de R$ 8.674,45. Os credores constaram
listados na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 83.550,01, na classe III - quirografários,
correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 21.104,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 21.104,00
(em moeda estrangeira), em favor de Lourencita Beltrão Molento Boscardin e Roberto Nogueira Boscardin, na
Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Marli Armiliato Mahlmeister e Roberto Pache
Mahlmeister, com embarque previsto para 18/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos
totalizou R$ 107.930,26, além de comissão paga a agência de R$ 10.340,31. Os credores constaram listados na
Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 107.930,26, na classe III - quirografários, correspondente ao
valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 24.698,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 24.698,00
(em moeda estrangeira), em favor de Marli Armiliato Mahlmeister e Roberto Pache Mahlmeister, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs. Carlos Eduardo Theodoro e Rosane Rodrigues
Marques, cujo valor sistêmico dos pagamentos somaram R$ 67.088,30, mesmo valor que constou habilitado para
os credores na Relação de Credores do Art. 52. Foi apresentada divergência de crédito pleiteando valor constante
em carta de crédito emitida pela Recuperanda, datada de 05/03/2020, com o valor total em moeda estrangeira de
USD 16.363,00.
Esta Administradora Judicial empreendeu análise ao documento disponibilizado pelo credor, bem como em
informação constante do sistema da Recuperanda e validou o crédito de USD 16.363,00, que correspondeu ao
valor bruto da cotação do pacote pago pelos clientes.
Diante do exposto, excluímos o crédito habilitado na Relação de Credores do Art. 52, de R$ 67.088,30, para fazer
constar crédito em moeda estrangeira de USD 16.363,00, conforme carta de crédito, segregado igualmente entre os
passageiros, Srs. Carlos Eduardo Theodoro e Rosane Rodrigues Marques, na Classe III - Quirografário, da
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido pela Sra Ruth Hissae Kanayama, com embarque previsto para 24/03/2020,
que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou R$ 43.762,29, além de comissão paga de R$
5.002,14. A credora constou listada na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 43.761,39, na classe III quirografários, correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 10.201,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 10.201,00
(em moeda estrangeira), em favor de Ruth Hissae Kanayama, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores
do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido pelo Sr Saul Duarte Tibaldi, com embarque previsto para 24/03/2020, que
não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou R$ 44.409,60, além de comissão paga de R$ 7.671,44.
O credor constou listado na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 44.609,38, na classe III quirografários, correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito emitida pela Recuperanda, no valor de USD 13.337,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 13.337,00
(em moeda estrangeira), em favor de Saul Duarte Tibaldi, na Classe III - Quirografário, da Relação de Credores do
Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Maria Cecilia Daronco Salles e Sergio Monteiro
Salles, com embarque previsto para 20/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou
R$ 59.389,90, mesmo valor habilitado na Relação de Credores do Art. 52.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 16.419,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 16.419,00
(em moeda estrangeira), em favor de Maria Cecilia Daronco Salles e Sergio Monteiro Salles, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#

NOME

CPF

1639 Sergio Socha

133.186.409-72

1640 Sita - Tci

Estrangeiro

1641 Tereza Maria Teixeira Tobias

125.547.648-67

1642 Tourism That Cares
1643 Tripnow Llc
1644 Uniworld Boutique River Cruise Collection

1645 Valmiro Guilherme de Santana

350.059.477-87

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

-

Análise Administradora Judicial

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Movimento

8.430,00

Sim

Inclusão

-

N/A

Alteração

-

N/A

Inclusão

Não constou

USD

Classe III

USD

Não constou

USD

Estrangeiro

Classe III

USD

4.035,11

-

N/A

Sem movimento

Estrangeiro
Estrangeiro

Classe III
Classe III

USD
USD

186,00
55.383,78

-

N/A
N/A

Sem movimento
Alteração

Não constou

USD

-

N/A

Inclusão

1646 Vera Ribeiro Pifaia

063.896.408-38

1647 Viajes Pacifico / Gray Line Tours Peru

Estrangeiro

1648 William da Costa

1649 Yara Camargo Righi

aa

Classe na RC
Art. 52

4.595,50

-

-

-

Não constou

USD

Classe III

USD

070.146.498-41

Não constou

USD

-

873.843.109-20

Não constou

USD

-

Total Classe III: USD

15.318,10

293.028,73

-

N/A

Inclusão

-

N/A

Sem movimento

-

N/A

Inclusão

Sim

Inclusão

15.651,00

Valor Movimento

-

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)

8.430,00

8.430,00

Classe III

0,50

4.595,00

Classe III

10.552,00

10.552,00

Classe III

-

Classe na RC
Art. 7º § 2º

4.035,11

Classe III

1,00

186,00
55.382,78

Classe III
Classe III

12.709,00

12.709,00

Classe III

10.470,00

10.470,00

Classe III

15.318,10

Classe III

8.946,00

8.946,00

Classe III

15.651,00

15.651,00

Classe III

-

USD

911.740,84

Resumo da Análise da AJ
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Marli Socha e Sergio Socha, com embarque
previsto para 24/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou R$ 66.091,20. Os
credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com valor total de R$ 66.089,48, na classe III quirografários.
Foi apresentada divergência de crédito pleiteando valor constante de carta de crédito emitida pela Recuperanda de
USD 16.860,00, convertido pelo câmbio de R$ 5,1315 do dia do pedido de recuperação judicial (04/06/2020),
cujo crédito representaria R$ 86.517,10.
Esta Administradora Judicial realizou análise dos documentos apresentados pelos credores em divergência de
crédito, bem como em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e constatou a novação do
valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta de crédito assinada pela
Recuperanda, no valor de USD 16.860,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da divergência administrativa,
entretanto, mantendo o crédito habilitado em moeda estrangeira. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer
constar o valor de USD 16.860,00 (em moeda estrangeira), em favor de Marli Socha e Sergio Socha, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Gilson Tobias e Tereza Maria Teixeira Tobias,
com embarque previsto para 20/03/2020.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 21.104,00, motivo pelo qual procedemos com a validação
do crédito em moeda estrangeira. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD
21.104,00 (em moeda estrangeira), em favor de Gilson Tobias e Tereza Maria Teixeira Tobias, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
O credor concordou com o crédito habilitado e apresentou documento com a composição da dívida da
Queensberry.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Trata-se de pacote de viagem adquirido para 2 passageiros, Srs Maria de Lourdes Gomes e Valmiro Guilherme de
Santana, com embarque previsto para 20/03/2020, que não ocorreu, cujo valor sistêmico dos pagamentos totalizou
R$ 108.918,38. Os credores constaram listados na Relação de Credores do Art. 52 com valor de R$ 109.053,34,
na classe III - quirografários, correspondente ao valor financeiro recebido pela Recuperanda.
Esta Administradora Judicial realizou análise em registros sistêmico e documentos fornecidos pela Recuperanda e
constatou a novação do valor pago em moeda nacional para moeda estrangeira (USD), mediante emissão de carta
de crédito assinada pela Recuperanda, no valor de USD 25.418,00, motivo pelo qual acatamos o pedido da
divergência administrativa. Diante do exposto, alteramos o crédito para fazer constar o valor de USD 25.418,00
(em moeda estrangeira), em favor de Maria de Lourdes Gomes e Valmiro Guilherme de Santana, na Classe III Quirografário, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de pacote contratado para 2 pessoas, ISABEL CRISTINA LONGHI CAMARGO e VERA RIBEIRO
PIFAIA, com data de embarque para 24/03/2020. Foi feito pagamento da entrada, direto na agência, que repassou
em único depoisto para recuperanda R$ 31.554,34 em 06/08/19. O sistema da Recuperanda registrou valor de
comissão descontado pela agência de turismo de R$ 19.827,60. Adicionalmente, foi realizado pagamento do
residual do pacote pelo cliente no valor de R$ 24.010,00 em 05/08/19, R$ 24.780,00 em 06/08/2019, com cartão
de crédito e 02/10/19 em R$ 1.302,00 em déposito. Em 14/02/20 foi enviado uma carta de crédito para viagem
futura,cujo valor foi US$ 20.940,00. Tendo em vista a nota de crédito com valor de confissão de dívida emitida
pela Recuperanda, acatamos a divergência e alteramos o crédito para moeda estrangeira, no valor de USD
20.940,00, segregado entre os credores pelo valor de USD 10.470,00.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Trata-se de pacote aéreo para 2 pessoas, ELIZABETH GREGORIO RODRIGUES e WILLIAM DA COSTA, com
data de embarque para 20/03/20. Foi feito um pagamento em 23/03/2020 deposito bancario ( R$ 13.303,05) e
24/03/2020 deposito bancario ( R$ 13.304,00), o valor residual foi pago em 23/03/20 cartão credito de William
Costa valor de ( R$ 27.149,43) em 7 vezes e 24/03/20 cartão credito de Elizabeth Gregorio valor de ( R$
27.149,43) em 7 vezes. Em 04/03/20 foi enviado uma carta de crédito para viagem futura,cujo valor foi US$
17.892,00. Tendo em vista a nota de crédito com valor de confissão de dívida emitida pela Recuperanda, acatamos
a carta e alteramos o crédito para moeda estrangeira, no valor de USD 17.892,00, segregado entre os credores pelo
valor de USD 8.946,00.
Trata-se de pacote contratado para 1 pessoa Yara Camargo Righi, com data de embarque para 18/03/2020, não
embarcado. Foi feito pagamento do valor da entrada, via depósito bancário dia 26/08/19 ( R$ 67.141,49), Em
divergência apresentada, a credora disponibilizou nota de crédito fornecida e assinada pela Recuperanda, datada de
02/03/2020, informando crédito no valor de USD 15.651,00, a ser utilizado em compra de viágem futura com
validade até 31/03/2021. Assim, a credora requer que seu crédito seja listado em moeda estrageira, nos termos da
nota de crédito.
Diante do exposto, tendo em vista a nota de crédito com valor de confissão de dívida emitida pela Recuperanda,
acatamos a divergência e alteramos o crédito para moeda estrangeira, no valor de USD 15.651,00.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO CAMPOS NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2020 às 17:48 , sob o número WJMJ20416606504 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045945-86.2020.8.26.0100 e código 9ECDBF0.
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Divergências e Habilitações
Adm.
#
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666

Classe na RC
NOME
CPF
Art. 52
Crédito em moeda estrangeira (EUR) habilitado na Classe III - Relação de Credores Art. 7º § 2º:
Borealis Destination Management Aps
Estrangeiro
Classe III
Carrani Incoming
Estrangeiro
Classe III
Carrani Incoming
Estrangeiro
Classe III
Constance Ephelia Resort
Estrangeiro
Classe III
Creole Travel Services
Estrangeiro
Classe III
Denir Tours S.L.
Estrangeiro
Classe III
Embassy Of Travel Gmbh
Estrangeiro
Classe III
Gartour By Destination Italia
Estrangeiro
Classe III
Iceland Travel
Estrangeiro
Classe III
Kea Star Corp Unipessoal Ltda
Estrangeiro
Classe III
Kompas Touristik España, S.A.
Estrangeiro
Classe III
Meridian Tours
Estrangeiro
Classe III
Meridian Tours
Estrangeiro
Classe III
Miki Tourist
Estrangeiro
Classe III
Pro Sky Airbroker Gmbh
Estrangeiro
Classe III
Queensberry Travel Service
Estrangeiro
Classe III
Queensberry Travel Service
Estrangeiro
Classe III

1667 Richard Martin Dyson Jensen

1668
1669
1670
1671
1672

Sato Reiseburo Gmbh
Tahiti Tours
Unique Connections Ltd
Vingt Sur Van
Younique Tailor Tours Ltda.

Valor na Relação de
Moeda
Credores Art. 52

Análise Administradora Judicial
Movimento

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

29.698,50
77.008,61
3.780,00
1.260,00
5.069,00
169,39
1.443,00
2.487,64
7.132,80
4.911,00
745,50
3.986,00
2.649,00
398,32
33.783,65
1.338,33
169,00

-

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Sem movimento
Alteração
Exclusão
Sem movimento
Alteração
Sem movimento
Sem movimento
Sem movimento
Sem movimento
Sem movimento
Sem movimento
Alteração
Exclusão
Sem movimento
Alteração
Alteração
Exclusão

EUR

266.440,55

-

N/A

Exclusão

7.090,80
25.256,22
20.310,00
807,00
13.375,00
509.309,31

-

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Sem movimento
Alteração
Sem movimento
Sem movimento
Alteração

014.508.458-27

Classe III

Estrangeiro
Estrangeiro
Estrangeiro
Estrangeiro
Estrangeiro

Classe III
EUR
Classe III
EUR
Classe III
EUR
Classe III
EUR
Classe III
EUR
Total Classe III: EUR

Créditos habilitados na Classe IV - Relação de Credores Art. 7º § 2º:

Valor pleiteado pelo
Acolhido?
credor

Valor Movimento

-

3.780,10
3.780,00
0,50
2.649,00
2.649,00
0,20
169,00
169,00

-

266.440,55

-

-

179,99
0,50

Valor na RC art. 7° §
2º (atualizado)
29.698,50
80.788,71
1.260,00
5.069,50
169,39
1.443,00
2.487,64
7.132,80
4.911,00
745,50
6.635,00
398,32
33.783,45
1.507,33
-

-

EUR

Classe na RC
Art. 7º § 2º
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III

Classe III

7.090,80
25.436,21
20.310,00
807,00
13.375,50
243.049,65

Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III

1673 Aguaitur Internacional Agencia de Viagens Ltda - ME

03.081.356/0001-95

Classe IV

R$

20.169,83

-

N/A

Ajuste

-

0,20

20.169,63

Classe IV

1674 Dcatech Serviços de Tecnologia Ltda ME

20.506.165/0001-47

Classe IV

R$

6.216,56

-

N/A

Ajuste

-

3,14

6.213,42

Classe IV

1675 Elisabeth Fernanda Marcondes Saito - ME

19.506.899/0001-47

Classe IV

R$

3.000,00

-

N/A

Ajuste

-

2.600,00

400,00

Classe IV

-

N/A

Exclusão

-

500,00

-

Não consta

366,00

Sim

Ajuste

-

2.041,33

366,60

Classe IV

1676 Loraine Maria Calza ME

11.039.778/0001-20

Classe IV

R$

500,00

1677 RXS Serviços de Portaria e Limpeza Ltda EPP

23.150.492/0001-05

Classe IV

R$

2.407,93

Total Classe IV: R$
Total art. 52 em moeda nacional (R$):
Total art. 52 em moeda estrangeira (USD):
Total art. 52 em moeda estrangeira (EUR):
Total art. 52 convertido para moeda nacional (R$):

32.294,32

R$
54.086.397,09
USD
293.028,73
EUR
509.309,31
R$
58.524.250,96

Total Classe IV:
Total art. 7º, §2º em moeda nacional (R$):
Total art. 7º, §2º em moeda estrangeira (USD):
Total art. 7º, §2º em moeda estrangeira (EUR):
Total art. 7º, §2º convertido para moeda nacional (R$):

R$

27.149,65

R$
56.231.922,28
USD
911.740,84
EUR
243.049,65
R$
62.289.138,10

Resumo da Análise da AJ
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
As invoices disponibilizadas pela Recuperanda validam crédito de EUR 266.440,80, sendo que os pagamentos
realizados pela Queensberry Brasil aos fornecedores superaram as invoices em EUR 147.607,00, que deverá ser
devolvido para a Recuperanda (pagamento a maior). O comprovante do valor pago pelo sócio (Sr. Martin)
corresponde ao pagamento de USD 510.000,00, diretamente para a Queensberry Travel Service, porém não foi
apresentado documento adicional que comprove que o pagamento foi realizado para liquidar despesa da
Queensberry Brasil com o operador do exterior, motivo pelo qual excluímos o crédito.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Validamos o crédito com base nas invoices disponibilizadas pela Recuperanda.
Foi apresentado documento suporte de acordo entre as partes do valor a ser pago pela Recuperanda de R$
20.169,63, com o primeiro vencimento em 15/06/2020. Validamos o crédito.
Validamos o documento físico e mantivemos o crédito habilitado, acrescido de atualização até a data do pedido de
RJ (04/06/2020).
Trata-se de NF de serviço prestado entre o período de 1 a 30 de junho, conforme discriminação no documento.
Realizamos rateio proporcional do crédito aos 4 dias do mês de junho/20 sujeitos aos efeitos da Recuperação
Judicial.
Validamos o documento físico que constou quitação da NF em 24/04/2020, motivo pelo qual excluímos da
Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
Trata-se de crédito decorrente de contratação de prestação de serviço do fornecedor RXS Serviços de Portaria E
Limpeza Ltda Epp, que constou habilitado na Relação de Credores do Art. 52 com crédito de R$ 2.407,93. Foi
apresentada divergência de crédito administrativa com a apresentação de nota fiscal em aberto, no valor de R$
366,60, requerendo que seja realizado o ajuste para o valor da referida nota.
Esta Administradora Judicial procedeu com análise aos documentos apresentados na divergência de crédito, bem
como em informações constantes do sistema da Recuperanda e validou crédito de R$ 366,60.
Diante do exposto, acatamos o pedido formulado em divergência de crédito e alteramos o valor habilitado para
fazer constar crédito de R$ 366,60, em favor de RXS Serviços de Portaria E Limpeza Ltda Epp, na Classe IV ME/EPP, da Relação de Credores do Art. 7º § 2º.
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 1364/2020, foi disponibilizado na página
901/906 do Diário da Justiça Eletrônico em 22/10/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Erik Guedes Navrocky (OAB 240117/SP)
Gesibel dos Santos Rodrigues (OAB 252856/SP)
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Carlos Diogo Korte (OAB 180373/SP)
Daniel Naum Sobral Kotez (OAB 177289/SP)
Jose Alcides Montes Filho (OAB 105367/SP)
Ricardo Yamamoto (OAB 178342/SP)
Rodrigo João Rosolim Salerno (OAB 236958/SP)
Eduardo Kuroki (OAB 194999/SP)
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Adriana Patah (OAB 90796/SP)
Tobias Figueira de Mello Neto (OAB 45279/RJ)
William Carmona Maya (OAB 257198/SP)
Celso de Lima Buzzoni (OAB 39876/SP)
Fernando Donega da Silva (OAB 397036/SP)
Claudio Jose de Melo (OAB 122388/SP)
Raimundo Pascoal de Miranda Paiva Junior (OAB 114170/SP)
Caroline Navarro da Silva (OAB 340251/SP)
Patricia Pereira Fiuza (OAB 282210/SP)
Gabriel Grosso Salis (OAB 339817/SP)
Marcelo Guimaraes da Rocha E Silva (OAB 25263/SP)
Fábio Dourado Nolf (OAB 62340/PR)
Rodrigo Lenzi (OAB 30260/SC)
Henrique Cavalheiro Ricci (OAB 35939/PR)
ALEXANDRE DE SOUZA PAPINI (OAB 67455/MG)
Christiano Notini de Castro (OAB 88352/MG)
Belmiro Pereira Júnior (OAB 4212/SC)
Flávio Henrique da Cunha Leite (OAB 208376/SP)
Thiago Taborda Simões (OAB 223886/SP)
Romildo Couto Ramos (OAB 109039/SP)
Jorge Luiz Dias (OAB 100966/SP)
Paulo Ribeiro de Lima (OAB 174779/SP)
CLAUDIA BUENO GOMES (OAB 32186/PR)
Marcos Bueno Gomes (OAB 36969/PR)
Fabio Garcia Leal Ferraz (OAB 274053/SP)
Jose Luis de Carvalho Kalinauskas (OAB 81298/SP)
Fabio Plantulli (OAB 130798/SP)
Adilson de Siqueira Lima (OAB 56710/SP)
Flavio Mendonça de Sampaio Lopes (OAB 330180/SP)
Luiz Rogério Baldo (OAB 155090/SP)
Rodrigo Pironti Aguirre de Castro (OAB 36363/PR)
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Rafael Porto Lovato (OAB 63597/PR)
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Adriano Ferreira Sodre (OAB 66664/MG)
Rodrigo Barboza Viana Delgado (OAB 326543/SP)
Luiz Fernando Tonelli (OAB 11701/SC)
Raphael Cohen Neto (OAB 118149/SP)
Leandro Sartori Molino (OAB 163276/SP)
Adelson Virgilio Vasques da Silva (OAB 58136/RJ)
Joseppe Armando de Oliveira Maroni (OAB 329355/SP)
Marcio Minoru Garcia Takeuchi (OAB 174204/SP)
Francisco de Godoy Bueno (OAB 257895/SP)
Rachel Ferreira A T Van Den Berch Van Heemstede (OAB 66355/SP)
Paulo Rodolfo Freitas de Maria (OAB 235642/SP)
Anna Carolina Couto (OAB 159469/RJ)
Leonardo Francisco Ruivo (OAB 203688/SP)
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Ronaldo Parisi (OAB 122220/SP)
Plínio Salles Guazzone (OAB 406976/SP)
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Luana de Sousa Ramalho (OAB 252912/SP)
Solange Korbage (OAB 71122/SP)
Douglas Santos Ribas Junior (OAB 129276/SP)
Leonardo Afonso Pontes (OAB 178036/SP)
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Cinira Gomes Lima Mélo (OAB 207660/SP)
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Teor do ato: "Fls. 1934/1936 (Salvatore Iovino): Providencie o interessado o recolhimento das custas
pertinentes à procuração juntada aos autos, classificando-as em campo próprio, no prazo de 05 dias, sob
pena de expedição de ofício ao IPESP."

SÃO PAULO, 22 de outubro de 2020.
MARIO CONCEIÇÃO RANGEL
Escrevente Técnico Judiciário
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