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Publicação: PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

COMARCA DA CAPITAL CARTORIO DA 3ª VARA EMPRESARIAL MM. JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA 

VARA EMPRESARIAL- PROCESSO Nº 0094224-92.2018.8.19.0001 - RECUPERACAO JUDICIAL DE 

ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA. EDITAL, para conhecimento de terceiros interessados, nos 

termos do art. 52, paragrafo 1º da Lei 11.101/05, passado na forma abaixo: O Doutor LUIZ 

ALBERTO CARVALHO ALVES, FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento 

tiverem, que por decisao prolatada em 22 de maio de 2018, foi DEFERIDO o processamento da 

recuperacao judicial da empresa ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA., cujo resumo do pedido 

inicial e da decisao seguem transcritos adiante: ¿Trata-se de pedido de recuperacao judicial, com 

base nos art. 47 e seguintes da Lei 11.101/05, formulado por ARMCO STACO GALVANIZACAO 

LTDA., sociedade empresaria inscrita no CNPJ sob o nº. 15.417.966/0001-04, com sede na 

Estrada Joao Paulo, nº 740, Lote 3, Barros Filho, Rio de Janeiro-RJ, CEP 21.512-002, neste ato 

representada nos termos do seu Estatuto Social, encontrando-se o principal estabelecimento na 

cidade do Rio de Janeiro, local em que e gerado o faturamento, concentrando seus funcionarios 

e colaboradores. Alegam, em sintese, que a empresa metalurgica Armco Staco S/A, a partir de 

2008, buscou ampliar a capacidade do setor de acabamento de seus produtos metalicos, 

especificamente a linha de galvanizacao a fogo, iniciando estudos em 2010 para a construcao de 

uma unidade industrial em Resende, a principio com a necessaria contratacao de terceiros 

fornecedores. No entanto, foi procurada por um Banco que estava intermediando a venda da 

unidade de galvanizacao do Grupo Industrial Mangels, sendo esta a primeira e mais tradicional 

do pais por decadas. Diante da perspectiva de evolucao do negocio, somando-se toda a 

estrutura desenvolvida ao longo dos anos pela Mangels com a expertise da Armco Staco S/A, 

restou decidido pelos socios que a aquisicao da referida empresa seria positiva para otimizar os 

processos, reduzir os custos de logistica, bem como atender a demanda na qual o mercado 

apostava um vertiginoso crescimento, concluindo-se, portanto, as negociacoes para compra. A 

esta nova empresa deu-se a denominacao de Armco Staco Galvanizacao Ltda., ora requerente, 

subsidiaria integral da Armco Staco S/A, em Recuperacao Judicial, cujo processo tramita neste 

juizo sob o n.º 0190197-48.2016.8.19.0001, o que o torna prevento para a apreciacao do 

presente pedido, pleiteando, deste modo, o deferimento da distribuicao por dependencia. Com 

a constituicao da requerente e a inauguracao da nova fabrica em Resende, o Grupo Armco se 

tornou o maior galvanizador do pais, com capacidade instalada em suas tres unidades de 

144.000 (cento e quarenta e quatro mil) toneladas/ano. Alem disso, o negocio representou uma 

otimizacao dos custos, bem como facilitou a logistica da operacao, reduzindo 

consideravelmente os prazos de entrega aos seus clientes. Contando, ainda, com uma operacao 

na Argentina, atingiu a marca de R$ 450 (quatrocentos e cinquenta) milhoes de faturamento, 



com aproximadamente 750 (setecentos e cinquenta) funcionarios diretos. Inicialmente, as 

atividades foram mantidas na cidade de Guarulhos, Estado de Sao Paulo, concentrando, 

tambem, o excedente dos produtos da Armco Staco S/A, dentre os quais se destaca as defensas 

metalicas, linha esta Publicacao Oficial do Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro - Lei 

Federal nº 11.419/2006, art. 4º e Resolucao TJ/OE nº 10/2008. que experimentou o maior 

crescimento entre seus produtos. Ressalta que a operacao da aquisicao foi submetida ao CADE 

devido ao faturamento do Grupo Mangels no ano de 2011, muito embora o negocio de 

galvanizacao nao representasse sequer 3% (tres por cento) do mesmo. Todavia, o corpo tecnico 

do CADE suspeitou que a aquisicao teria sido motivada pela incorporacao do negocio de 

defensas metalicas da unidade de galvanizacao da Mangels, o que acarretaria concentracao de 

mercado, com consequencias potencialmente danosas aos clientes, ao setor e a economia em 

geral. Apos um confuso processo de ´investigacao de mercado´, o CADE entendeu por reprovar 

a operacao e determinar que a Armco Staco vendesse o negocio nas mesmas condicoes 

operacionais de sua aquisicao, concedendo para tanto um prazo de 90 (noventa) dias. A partir 

dai deu-se inicio a um desgastante e carissimo exercicio de argumentacoes e de recursos, apos 

o qual o CADE ´permitiu´ que fossem vendidas as operacoes da Requerente separadamente, ou 

seja, a linha de galvanizacao e a linha de producao de defensas metalicas, tendo sido esta ultima 

alienada em maio de 2014, nao se verificando, decorridos quase dois anos da aquisicao, a 

ocorrencia de NENHUM dos supostos prejuizos vislumbrados pelo CADE. Por outro lado, este 

infeliz e dramatico episodio, trouxe pesadas obrigacoes e limitacoes ao Grupo Armco, com 

nefastos prejuizos para a requerente, sobretudo somando-se a crise que assolou o pais, e afetou 

sensivelmente o setor industrial. Ao ficar proibida de fabricar e galvanizar defensas metalicas 

proprias, incluindo o excedente fabricado na Armco Staco S/A, perdeu a sua sustentacao. 

Somado a isso, assim como a Armco Staco S/A, outras empresas investiram na ampliacao de 

seus parques fabris, na expectativa de crescimento do pais. Na mesma epoca em que a 

companhia construiu uma nova linha de galvanizacao, seus concorrentes igualmente 

inauguraram fabricas novas e/ou ampliaram suas linhas de galvanizacao, de tal maneira que 

havia uma forte e real perspectiva de aumento de 40% (quarenta por cento) na demanda do 

referido servico. A capacidade instalada das seis maiores galvanizadoras do pais foi quase 

triplicada, porem a demanda entao crescente ja em 2015 comecou a dar sinais de retracao, que 

se acentuou dramaticamente com a crise economica que sobreveio dai em diante. Em 2017 o 

nivel de ociosidade atingiu um patamar tao consideravel que, na disputa pelos poucos negocios 

que surgiam, os concorrentes passaram-se a se enfrentar com precos cada vez mais baixos, nao 

conseguindo repassar os custos decorrentes do aumento do Zinco, e operando com margens 

insuficientes na tentativa de cobrir os custos fixos, especialmente com energia. Neste cenario, 

as dificuldades inerentes ao negocio afetaram todo o Grupo Armco, com serias restricoes ao 

credito bancario e elevacao da inadimplencia de clientes e das taxas de juros, gerando 

negociacoes financeiras frustradas, que resultaram em uma divida repactuada substancialmente 

maior que a original, agregando diversas garantias, com taxas e condicoes ainda piores. Destaca 

o fato de o Plano Recuperacional da companhia ter sido aprovado em Assembleia de Credores, 

mantendo-se viavel e cumpridora de suas obrigacoes, ja tendo iniciado o pagamento aos 

credores trabalhistas. Buscando viabilizar o soerguimento do negocio, sobretudo para proteger 

a operacao do Grupo Armco como um todo, a requerente menciona ter adotado algumas 

medidas visando readequar sua operacao com a nova realidade do mercado, atraves de ajustes 

na estrutura de custos, que envolveram a otimizacao de processos, e cortes de equipe para 

tornar o negocio rentavel. Para tanto, transferiu sua operacao, ate entao desenvolvida na cidade 

de Guarulhos - SP, em um imovel alugado, para a sede de sua controladora Armco Staco S/A no 

Rio de Janeiro, passando a exercer suas principais atividades no Rio de Janeiro, operando em 



menor escala, com a expectativa de geracao dos resultados necessarios para cumprir com suas 

obrigacoes junto aos credores. Desta forma, em que pese o incontestavel agravamento da crise 

macroeconomica do pais, a requerente se mantem operacional e, sem sombra de duvidas, 

espera promover o soerguimento de suas atividades, possibilitando a efetiva recuperacao de 

seu negocio. FUNDAMENTACAO E DISPOSITIVO A peticao inicial expoe com clareza as causas da 

crise economico-financeira da requerente, conforme impoe o inciso I do art. 51 da Lei 11.101/05, 

e vem acompanhada da documentacao exigida pelo inciso II do mesmo artigo. Por outro lado, a 

sociedade empresaria atende aos requisitos do artigo 48 da Lei 11.101/05, ao comprovar que 

esta em atividade ha mais de 02 (dois) anos conforme se constata dos atos constitutivos e do 

comprovante de inscricao do CNPJ (fls. 65/107). Atendidas assim as prescricoes legais, DEFIRO 

O PROCESSAMENTO DA RECUPERACAO JUDICIAL da empresa ARMCO STACO GALVANIZACAO 

LTDA., sociedade empresaria inscrita no CNPJ sob o nº. 15.417.966/0001-04, com sede na 

Estrada Joao Paulo, nº 740, Lote 3, Barros Filho, Rio de Janeiro-RJ, CEP 21.512-002, na forma do 

artigo 52 da Lei 11.101/05, com as seguintes disposicoes: 1) Nomeio para exercer a funcao de 

Administrador Judicial a pessoa juridica Navega Advogados Associados, representada pelo seu 

socio gestor RAFAEL WERNECK COTTA, inscrito na OAB/RJ nº 167.373 e OAB/SP nº 379.379, 

portador do CPF/MF nº 123.265.547-36, com endereco na rua do Mercado, 11, 4º e 8º andares 

- Centro - Rio de Janeiro - RJ, telefones n.º (21) 3380-9600 e 98835-6874 e e-mails 

rafael@cotta.org e rafaelcotta@navega.adv.br, possuindo curriculum devidamente arquivado 

em cartorio e formacao em Administracao Judicial pela ESAJ em 2017, que desempenhara suas 

funcoes na forma dos incisos I e II do caput do artigo 22 da Lei 11.101/05, sem prejuizo das 

atribuicoes dos dispostos do artigo 27 do mesmo diploma legal, na hipotese de nao ser 

constituido o Comite de Credores (art. 28 da L.R.F.). Devera indicar a equipe interdisciplinar com 

os profissionais habilitados e os responsaveis pela conducao do procedimento no ato da 

assinatura do termo, sendo, pelo menos, um destes socio gerente da pessoa juridica, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, conforme art. 33 da L.R.F., ficando autorizada a intimacao por via 

e-mail do cartorio. 1.1) Devera a referida equipe elaborar, no prazo de 30 (trinta) dias uteis, 

relatorio circunstanciado de toda a atividade desempenhada pela sociedade, de carater 

financeiro, economico e quanto a sua atividade fim, a luz do Principio da Absoluta Transparencia, 

visando demonstrar ao juizo e aos credores a verdadeira sua realidade economico-financeira, 

nos termos do art. 22, II, ´a´ (primeira parte) e ´c´ da Lei n.º 11.101/05. 1.2) Devera apresentar 

os relatorios mensais quanto ao desenvolvimento da atividade da requerente (art. 22, II, ´c´, 

segunda parte, da Lei n.º 11.101/05), que nao se confunde com o relatorio acima mencionado, 

ate o 20º dia do mes subsequente. Todos os relatorios deverao ser protocolados pelo A. J. em 

um incidente ao processo principal, iniciado pelo relatorio mencionado no item 1.2., juntando 

os demais, mensalmente e no mesmo feito, ficando a disposicao dos credores e interessados. 

1.3) Ao Administrador Judicial cabera, ainda, fiscalizar e auxiliar no andamento regular do 

procedimento e no cumprimento dos prazos legais. 1.4) Determina a Lei n.º 11.101/05, em sua 

secao III, ao regular as funcoes e a figura do Administrador Judicial, os criterios de sua escolha e 

remuneracao, que devera ser profissional idoneo, de preferencia advogado, economista, 

administrador de empresa ou contador, ou, ainda, pessoa juridica com profissionais 

especializados que deverao ser declarados nos autos como responsaveis pela conducao do 

processo. Ao tratar da remuneracao, determina que o juiz fixara o valor e forma de pagamento, 

observando a capacidade financeira do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os 

valores praticados no mercado no desempenho de atividades semelhantes, nao podendo 

ultrapassar o valor de 5% do valor devido aos credores na recuperacao judicial ou o valor da 

venda dos bens na falencia. Numa interpretacao teleologica dos dispositivos que versao sobre 

o Administrador Judicial e suas atribuicoes (art. 22 da L.R.F), extrai-se a absoluta importancia de 



sua atuacao nas recuperacoes judiciais, sendo esta primordial para o sucesso do procedimento 

recuperacional, com o soerguimento da empresa, como para impedir pedidos recuperacionais 

aventureiros e absolutamente inviaveis, protegendo a figura dos credores contra condutas 

fraudulentas, pois este e o garantidor da lisura e transparencia das informacoes prestadas pela 

recuperanda ao juizo e aos credores quanto a viabilidade da recuperacao da empresa nos 180 

(cento e oitenta) dias de suspensao de todas as execucoes, antes da aprovacao do plano, sendo 

sua atuacao essencial como fator fundamental para o convencimento dos credores no momento 

do seu exercicio de direito de voto na A.G.C., rejeitando ou aprovando o plano, pois e a sua 

atuacao fiscalizadora que demonstrara a verdadeira realidade financeira da empresa em 

recuperacao judicial, proporcionando seguranca e transparencia aos credores. Nao se pode 

admitir que o Administrador Judicial atue como mero chancelador das informacoes 

apresentadas pela recuperanda, pois a sua conduta ativa constitui verdadeira garantia dos 

credores no procedimento de recuperacao judicial. Neste Publicacao Oficial do Tribunal de 

Justica do Estado do Rio de Janeiro - Lei Federal nº 11.419/2006, art. 4º e Resolucao TJ/OE nº 

10/2008. contexto de importancia de sua funcao, a sua remuneracao deve ser compativel com 

esta atuacao e responsabilidade exigida, lhe dando autonomia e condicoes de trabalho com 

profissionais habilitados para o exercicio do encargo no prazo minimo de 30 (trinta) meses 

exigido pela lei. Nao pode atingir um montante que destoe da realidade do mercado, contudo, 

nao se pode admitir a impossibilidade de remunerar os profissionais especializados de sua 

equipe, acarretando o desinteresse dos mesmos, bem como inviabilizando a fiscalizacao das 

atividades e negocios da empresa em recuperacao, causando total inseguranca aos credores. 

No caso em tela, levando-se em consideracao todos os parametros exarados e a complexidade 

a ser desempenhada pelo Administrador Judicial a luz da atividade da empresas do setor de 

galvanizacao, o numero de creditos a serem verificados em um total de 253, distribuidos nas 

classes I, III e IV do art. 41, da lei n.º 11.101/05, fixo a remuneracao do Administrador Judicial 

em 5% do valor devido aos credores concursais relacionados na inicial, ressaltando a exclusao 

do passivo tributario declarado e os eventuais creditos nao concursais a serem contabilizados. 

Os honorarios deverao ser pagos em 30 (trinta) parcelas iguais, compreendendo todas as 

despesas ordinarias, previstas e previsiveis, no desempenho da funcao. 2) Que a requerente 

acrescente apos seu nome empresarial a expressao ´em recuperacao judicial´. 3) A suspensao 

de todas as acoes e execucoes contra a requerente, na forma do art. 6º da Lei 11.101/05 e mais 

as excecoes previstas no art. 49, §§ 3º e 4º da mesma Lei. 4) Que a requerente apresente contas 

demonstrativas mensais durante todo o processamento da recuperacao judicial ate o 20º dia do 

mes posterior, devendo estas serem autuadas em incidente separado aos autos principais, sob 

pena de destituicao de seus administradores. 5) A expedicao e publicacao do edital previsto no 

§1º do art. 52 da Lei n.º 11.101/05, onde contera o resumo do pedido da devedora e da presente 

decisao que defere o processamento da recuperacao judicial, bem como a informacao de que a 

relacao nominal dos credores contendo o valor atualizado do credito e sua classificacao sera 

disponibilizada no site do ETJRJ e do Administrador Judicial para consulta dos credores. Devera, 

ainda, conter a advertencia do inciso III do mesmo dispositivo legal. O prazo para a habilitacao 

ou divergencia aos creditos relacionados pelas devedoras e de 15 (quinze) dias a contar da 

publicacao do respectivo edital (art. 7º, § 1º da Lei n.º 11.101/05). Ressalta-se que por se tratar 

de fase administrativa da verificacao dos creditos, as referidas divergencias e habilitacoes 

deverao ser apresentadas diretamente ao administrador judicial. A requerente devera 

apresentar em cartorio midia, em formato Microsoft word, contendo todas as informacoes 

necessarias para a publicacao do referido edital no prazo de 5 (cinco) dias. 6) A intimacao do 

Ministerio Publico e comunicacao as Fazendas Publicas Federal, Estadual e do Municipio do Rio 

de Janeiro. 7) Comunicacao a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro e aos demais orgaos 



previstos na Ordem de Servico n.º 01/2016, deste juizo. 8) Apresente a requerente o plano de 

recuperacao judicial no prazo de 60 (sessenta) dias da publicacao desta decisao, observando os 

requisitos do art. 53 da Lei 11.101/05. Com a apresentacao expeca-se o edital contendo o aviso 

previsto no paragrafo unico, do dispositivo supracitado, com prazo de 30 (trinta) dias para as 

objecoes, contados da publicacao da relacao de credores de que trata o § 2º do art. 7º. Caso, na 

data da publicacao da mencionada relacao, nao tenha sido publicado o referido aviso, contar-

se-a da publicacao deste ultimo o prazo para as objecoes. A recuperanda devera providenciar, 

no ato da apresentacao do plano, a minuta do edital, em midia formato Microsoft word e o 

devido recolhimento das custas processuais. Caso ainda nao tenha sido publicada a lista de 

credores pelo Administrador Judicial, a legitimidade para apresentar objecao sera daquele que 

ja conste do edital da requerente ou que tenha postulado a habilitacao de credito. 9) Publicada 

a relacao de credores apresentada pelo Administrador Judicial (art. 7º, § 2º, da Lei n.º 

11.101/05), eventuais impugnacoes deverao ser distribuidas por dependencia pelos credores 

como incidentes a recuperacao judicial e processada nos termos dos art. 13 e seguintes da Lei 

n.º 11.101/05, sendo vedado o direcionamento de peticao para estes autos principais. 10) 

Observando os principios da celeridade processual e eficiencia da prestacao jurisdicional, 

evitando-se tumultos no regular andamento do feito, que precisa tramitar de forma rapida e 

eficaz no prazo improrrogavel de 180 dias ate a eventual aprovacao do plano, limito a 

intervencao dos credores e terceiros interessados nos autos principais da presente Recuperacao 

Judicial, salvo quando determinado por lei, como por exemplo, apresentacao de objecoes ou 

recursos. Qualquer requerimento estranho ao regular andamento do feito devera ser 

apresentado em apartado, em procedimento incidental, dando-se vista a recuperanda, ao 

Administrador Judicial e ao Ministerio Publico, vindo os autos conclusos. Cabe transcrever 

recente julgado quanto ao tema: AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECUPERACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO DOS CREDORES. AUTOS SUPLEMENTARES. COMITE 

DE CREDORES E ADMINISTRADOR JUDICIAL. ATRIBUICOES LEGAIS. DECISAO MANTIDA. 1. Da 

analise da decisao ora guerreada, constata-se que nao se privou a parte credora de se manifestar 

sobre as questoes ventiladas e decididas na recuperacao judicial, nao havendo de se falar em 

violacao ao principio da transparencia e ativismo dos credores. Na verdade, o que se primou, 

frise-se, corretamente, foi evitar a balburdia processual, com manifestacoes dos mais variados 

tipos de credores e com pleitos e intentos diversos nos autos da recuperacao judicial. 2. 

Ademais, o Juizo a quo tao somente `abriu os olhos¿ ao disposto no artigo 27, inciso I, alinea `d¿, 

e artigo 28, ambos da Lei 11.101/ 2005, segundo os quais, na recuperacao judicial, incumbe ao 

Comite de Credores apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamacoes dos interessados e, na 

sua falta, ao Administrador Judicial e, ainda, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer tal 

atribuicao, cuja observancia se impoe. 3. Assim, nao se esta expurgando do processamento da 

recuperacao judicial a parte credora, nem tampouco suas eventuais impugnacoes. Outrossim, 

em momento algum se proibiu ao credor o acesso aos autos ou o conhecimento acerca dos atos 

processuais que por ventura forem praticados nos autos principais, ressaltando-se que a mera 

determinacao de que as reclamacoes sejam realizadas em autos suplementares nao enseja 

violacao a qualquer garantia constitucional. 4. Nao se olvide que a recuperacao encontra-se na 

fase postulatoria, inexistindo noticia de deliberacao acerca de eventual plano de recuperacao, 

e, por isso, nada obsta que posteriormente apresentem os credores, objecao ao plano 

apresentado, nos moldes do artigo 55 da Lei 11.101/2005. 5. Saliente-se que nao ha na Lei citada 

qualquer obice a instauracao de autos suplementares, tampouco determinacao para que as 

objecoes e/ou manifestacoes dos credores tenham que ser acostadas aos autos principais e 

decididas sem a participacao do Comite dos Credores ou ate mesmo da assembleia-geral de 

credores, a quem compete deliberar acerca da aprovacao ou nao do plano de recuperacao (art. 



56). 6. Ora, no caso concreto, nitida a observancia aos principios do contraditorio e da ampla 

defesa, bem como a legislacao que trata da materia, ao permitir as manifestacoes dos credores, 

ainda que em autos suplementares e com pronunciamento do comite ou do administrador 

nomeado a respeito da pretensao manifestada, repita-se, titulares de atribuicoes 

expressamente previstas na Lei 11.101/2005. Precedente do TRJ. 7. Dessa forma, mantem-se a 

decisao recorrida, por guardar consonancia com a legislacao em comento e com os principios 

do contraditorio e da ampla defesa. 8. Recurso nao provido. (DES. JOSE CARLOS PAES - 

Julgamento: 27/05/2015 - DECIMA QUARTA CAMARA CIVEL) 11) Defiro a criacao de um anexo 

virtual, ou incidente, com segredo de justica, para o qual deverao ser direcionadas as 

informacoes referentes aos bens particulares dos socios, em cumprimento ao artigo 51, IV e VI 

da Lei n.º 11.101/2005, em respeito aos direitos de personalidade e ao principio constitucional 

da inviolabilidade da vida privada previsto no artigo 5º, X da CF, cujo acesso somente se dara 

com a autorizacao deste juizo, mediante requerimento justificado. 12) Baseado no Principio da 

Preservacao da Empresa e do Fim Social dos Contratos (art. 47 da Lei 11.10/2005), no exercicio 

do juizo universal conferido pela Lei no 11.101/05, e, considerando a especificidade da area de 

atuacao da sociedade empresaria, defiro a dispensa das certidoes negativas de quaisquer 

especies, para o exercicio de suas atividades, como tambem para seguir atuando nos 

empreendimentos ja existentes ou que porventura venha a conquistar, bem como para o 

recebimento dos valores que lhes sao devidos. 13) Sem prejuizo de todas as providencias ja 

determinadas ao cartorio na Ordem de Servico n.º 01/2016 e as demais aqui previstas, ressalto 

absoluta atencao: 13.1) Com o ´item 10´ para que se evite tumulto processual. 13.2) Defiro de 

plano a inclusao do nome dos eventuais patronos de credores no feito para as futuras 

publicacoes. 13.3) Eventuais peticoes de habilitacoes e Publicacao Oficial do Tribunal de Justica 

do Estado do Rio de Janeiro - Lei Federal nº 11.419/2006, art. 4º e Resolucao TJ/OE nº 10/2008. 

divergencias de credito que forem apresentadas equivocadamente perante este juizo na fase de 

verificacao administrativa dos creditos, deverao ser excluidas, intimando-se por ato ordinatorio 

os respectivos credores para que cumpram corretamente o determinado no item 5, sob pena 

de perda do prazo. 14) Segundo a jurisprudencia do STJ (REsp nº 1.637.877 - RS (2016-0202728-

6)), ´tratando-se de processos de recuperacao judicial, o valor da causa necessita guardar 

relacao de equivalencia com a soma de todos os creditos sujeitos a seus efeitos, sendo essa a 

base economica que deve ser utilizada para o recolhimento das custas processuais correlatas.´ 

Deste modo, com fulcro no art. 321 do CPC, determino a recuperanda que complete a inicial 

adequando o valor da causa, bem como recolha a Taxa Judiciaria conforme Portaria CGJ nº 

3209/2017, a qual incidira sobre a totalidade dos creditos quirografarios, a razao de 0,65%, 

incluindo-se, na base de calculo, o percentual de honorarios advocaticios, deduzindo-se o 

montante ja pago.¿ A relacao nominal dos credores com respectivos valores atualizados e 

classificacao encontra-se disponivel no site do Tribunal de Justica http: 

//www.tjrj.jus.br/documents/10136/4500359/lista-credores.pdf no site da Recuperanda http: 

//www.armcostaco.com.br/portugues.html e no site do Administrador Judicial 

www.navega.adv.br. Assim, na forma do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005, os credores terao 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial, Navega Advogados 

Associados, representada pelo seu socio gestor RAFAEL WERNECK COTTA, inscrito na OAB/RJ nº 

167.373 e OAB/SP nº 379.379, portador do CPF/MF nº 123.265.547-36, com endereco na rua do 

Mercado, 11, 8º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, telefone nº (21) 3380-9600 e e-mail 

administradorjudicial@navega.adv.br, suas habilitacoes ou suas divergencias, quanto aos 

creditos relacionados, e para que os credores apresentem objecao ao plano de recuperacao 

judicial a ser apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 da Lei 11.101/2005, no prazo de 

30 (trinta) dias contado da publicacao da relacao de credores de que trata o § 2º do art. 7º desta 



Lei. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente 

edital que sera publicado e afixado no lugar de costume, na forma da Lei. Cientes de que este 

juizo funciona na Av. Erasmo Braga, 115, sala 712, Lamina Central - Centro - Rio de Janeiro - RJ, 

Cep: 20020-903, e-mail: cap03 vemp@tjrj.jus.br. Dado e passado nesta cidade do Rio de janeiro, 

aos vinte e seis dias do mes de junho de dois mil e dezoito. Eu, Janice Magali Pires de Barros, 

Escrivao Judiciario, matricula 01/13858, digitei. MM. Dr. Luiz Alberto Carvalho Alves - Juiz de 

Direito. 


