
 

 

 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA __ª VARA EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

GRERJ Eletrônica nº 21318161181-30 

 

GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA., 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.172.364/0001-02, com sede 

nesta cidade, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 245, sala 301, 

Leblon, CEP 22.440-032, vem, por seus advogados abaixo 

assinados, regularmente constituídos (doc. 1), com fundamento 

nos arts. 94, II, e 97, IV, da Lei nº 11.101/2005, requerer a 

falência da NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. (ou S.A., devido à 

transformação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

07.984.706/0001-84, com sede nesta cidade, na Rua da Ajuda, nº 

35, 12º andar, Centro, CEP 20.040-915, pelos motivos que passa 

a expor: 
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O CRÉDITO 

 

1.  Em 15.05.2014, a ora requerente celebrou instrumento 

particular com a PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A., pelo qual 

confessou dever à GENUS o valor histórico de R$295.741,12 

(duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e um 

reais e doze centavos). O pagamento deveria ser feito até 

20.05.2014. 

 

2. Não quitada a dívida na data ajustada, mas mesmo 

assim confiando na boa-fé da PASCRO, que sempre se comprometia 

a cumprir com o acordado, a requerente finalmente notificou a 

devedora em 23.10.14, tentativa mais uma vez infrutífera, 

ensejando o ajuizamento de execução de título executivo 

extrajudicial, distribuída ao MM. Juízo da 47ª Vara Cível da 

Comarca da Capital, sob o nº 0487589-69.2014.8.19.0001. 

 

3. Incorporada a PASCRO pela NITPAR, foi a devedora 

regularmente citada em execução para efetuar o pagamento nos 

termos da lei. 

 

4. Todavia, sem que tenha pago, oferecido um único bem à 

penhora, uma proposta para quitar o débito, ou mesmo embargado 

à execução —— pelo contrário, apresentou simples petição 

reconhecendo o débito, demonstrando manifesto interesse em 

procrastinar o desfecho do caso ——, a GENUS requereu (i) a 

expedição de certidão, para fins falimentares, informando, nos 

termos do art. 94, II, da Lei nº 11.101/2005, que a NITPAR não 

pagou o valor executado, não depositou nem nomeou à penhora 

bens suficientes dentro do prazo legal; bem como (ii) a 

suspensão da execução, para os devidos fins e efeitos de 

direito. 
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5. Deferido o pedido, expediu-se a correspondente 

certidão, que, ausente o pagamento do crédito, foi devidamente 

protestada, aqui anexada, juntamente com cópia integral da 

execução, como documento 2. 

 

PEDIDO 

 

6. Tudo posto, a requerente, com fundamento nos arts. 

94, II, e 97, IV, da Lei nº 11.101/05, confia em que V.Exa. 

julgará procedente o pedido, agora formulado, no sentido de 

decretar a falência da requerida, observadas as formalidades 

legais. 

 

7. Requer, contudo, a citação da NITPAR, por Oficial de 

Justiça, para, querendo, efetuar o depósito da dívida, 

elidindo a falência, no valor atualizado do crédito da GENUS, 

com o acréscimo de honorários advocatícios e custas judiciais 

despendidas com este requerimento. 

 

8. Protesta pela produção de provas documental 

suplementar; oral, consubstanciada no depoimento pessoal da ré, 

por seus representantes legais, e na oitiva de testemunhas, a 

serem oportunamente arroladas; bem como pericial, tudo se se 

fizer necessário. 

 

9. Dá à causa o valor de R$499.918,23 (quatrocentos e 

noventa e nove mil, novecentos e dezoito reais e vinte e três 

centavos) e informa que os seus advogados, integrantes da 

sociedade Sergio Bermudes Advogados, receberão intimações, 

nesta cidade, no endereço constante do timbre e por intermédio 
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dos endereços eletrônicos rjintimacoes@bermudes.com.br, 

wilsonpimentel@sbadv.com.br e pedropaulo@sbadv.com.br. 

 
Nestes termos, 
P.deferimento. 

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2017. 

 
Wilson Pimentel 
OAB/RJ 122.685 

 
 

 
Pedro Paulo de Barros Barreto 

OAB/RJ 123.137 
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Estado do Rio de Janeiro 
Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça 
Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Distribuição do Processo 
Serventia  Cartório da 47ª Vara Cível  
Tipo de Distribuição  Sorteio  
Data de Distribuição  12/12/2014  
Hora de Distribuição  19:43:20  
Data de Cadastramento  12/12/2014  
Hora de Cadastramento  19:43:20  
Serventia de Distribuição  Distribuição da Capital  
Vara de Distribuição  47ª Vara Cível  
Classe do Processo  Execução de Título Extrajudicial  
Processo Distribuído como 
Urgente  

Não  

Processo com Mudança de 
Acervo  

Não  

Serventia do Ofício de Registro  1º Ofício de Registro de Distribuição  
Situação da Distribuição  Ativa  
 





 
 
 

 

 
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA __ VARA CÍVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

GRERJ Eletrônica nº 21015941023-07 

 

 

  GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA., 

sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.172.364/0001-02, com 

sede nesta cidade, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 245, sala 

301, Leblon, vem, por seus advogados abaixo assinados, 

regularmente constituídos (doc. 1), propor execução de título 

extrajudicial contra PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.995.753/0001-09, com sede 

nesta cidade, na Rua da Ajuda, nº 35, 12º andar, sala 1201 

(parte), Centro, pelos motivos expostos a seguir: 
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A DÍVIDA 

E 

O INADIMPLEMENTO 

 

1. Mediante instrumento particular de 15.5.14, a PASCRO 

confessou dever à GENUS a importância de R$ 295.741,12 

(duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e um 

reais e doze centavos) (doc. 2). No documento, ficou 

estabelecido que a dívida seria paga até 20.5.14, através do 

depósito do cheque nº 850002, da conta corrente nº 5428-3, de 

titularidade da PASCRO, na agência nº 3439-8 do Banco do 

Brasil S.A. Posteriormente, o cheque foi substituído pelo de 

nº 850004 (doc. 3).   

 

2. Frustrada a compensação do cheque, a GENUS tentou 

resolver a questão amigavelmente. Sem êxito, em 23.10.14, 

notificou-se a devedora para pagar o débito no prazo de 72h 

(setenta e duas horas) (doc. 4).  

 

3. Mais uma vez sem qualquer manifestação da PASCRO, não 

restou alternativa à credora senão a propositura desta 

execução.  

 

            RESSALVA IMPORTANTE 

 

4. Sem que importe renúncia a qualquer direito, a GENUS 

informa que, neste momento, apenas executará a devedora 

principal da obrigação, considerando a existência de carta de 

fiança, de 06.5.14, na qual a Sra. Maria Cristina Amaral Pinho 

de Almeida se obrigou, solidariamente, ao pagamento parcial da 

dívida, especificamente, no valor de R$ 255.083,32 (duzentos e 

cinquenta e cinco mil, oitenta e três reais e trinta e dois 

centavos) (doc. 5).                                                    
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PEDIDO 

 

5. Tudo posto, a exequente requer a V.Exa., após a 

fixação dos honorários advocatícios (CPC, art. 652-A), se 

digne determinar a citação da executada, por Oficial de 

Justiça, para que, no prazo de 3 (três) dias (CPC, art. 652), 

efetue o pagamento da quantia de R$ 313.288,43 (trezentos e 

treze mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e três 

centavos) (doc. 6), devidamente atualizada.  

 

6. Requer, ainda, seja determinada a imediata expedição 

de certidão comprobatória do ajuizamento desta execução, para 

fins de averbação nos competentes registros, conforme o 

disposto no art. 615-A do Código de Processo Civil.   

 

7. Diante da nova sistemática do processo digital, 

coloca-se à disposição para apresentar, em Cartório, o 

contrato e o cheque originais aqui apresentados como 

documentos nos 2 e 3. 

 

8. Dando à causa o valor de R$ 313.288,43 (trezentos e 

treze mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e três 

centavos), a exequente informa, em atenção ao art. 39, I, do 

Código de Processo Civil, que os seus advogados receberão 

intimações no endereço constante do timbre, nesta cidade, e 

requer a inclusão dos nomes dos subscritores desta no sistema 

processual, para que constem das futuras publicações, sob pena 

de nulidade, consoante o disposto no art. 236, § 1º, do Código 

de Processo Civil. 

 
 

Nestes termos, 
P.deferimento. 

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2014. 
 
 

Wilson Pimentel 
OAB/RJ 122.685 

Pedro Paulo de Barros Barreto 
OAB/RJ 123.137 
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 05/01/2015

Data da Juntada 05/01/2015

Tipo de Documento Certidão





Extrato de GRERJ ELETRÔNICA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA DA CAPITAL DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL

Receita/Conta Descrição Valor
Atos dos Escrivães R$119,731102-3
Atos dos Oficiais de Justiça Avaliadores R$20,371107-2
CAARJ / IAB R$14,012001-6
ARRECADAÇÃO 20% - LEI 3217/99 R$6,146246-0088009-4
Taxa Judiciária R$6.265,772101-4
OUTROS FUNDOS R$8,546898-0000215-1
OUTROS FUNDOS R$8,546898-0000208-9
DISTRIBUIDOR CAPITAL - OUTRAS COMPETENCIAS - LEI Nº 
6370/2012

R$0,612705-2

DISTRIBUIDOR PRIVATIZADO R$30,701669-0012095-2
Total: R$6.474,41

Rio de Janeiro, 16-dezembro-2014

                                                                                                                                          .
BEATRIZ REZENDE VILLELA

010000029581

Observação: Cálculo do FUNDPERJ e do FUNPERJ -: 5% dos valores atinentes às custas judiciais e 
aos emolumentos de registro/baixa.

GRERJ: 2101594102307

Pagamento: 12/12/2014

Uso: GRERJ conferida incorreta - A MENOR

CPF/CNPJ: 10172364000102 Autenticação: 01852102090

Nome de quem faz o recolhimento: GENUS CAPITAL 
GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Informação complementar: 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Data de utilização da GRERJ: 





Certifico que o presente feito foi registrado no sistema de
informática sob o número:

 0487589-69.2014.8.19.0001 –47VC

( ) Distribuição por dependência.

Competência: Domicílio da parte autora/requerente (X) e da
parte ré/requerida (X) abrangido na competência
funcional/territorial do Foro Central da Comarca da Capital.
( ) Prevenção a ser apreciada.  
( ) Reautuação/redistribuição/restauração.
( ) Pedido de antecipação de tutela/liminar.
( ) Pedido de prioridade na tramitação em razão da  idade ou

necessidade especial. 
( ) Petição inicial não assinada.           
( ) Procuração não juntada.
( ) Contrafé não fornecida.

Recolhimento de Custas Processuais

(X) Custas Judiciais corretamente recolhidas.
(X) Emolumentos corretamente recolhidos.
(X) Taxa Judiciária corretamente recolhida.

(   ) Pedido/deferimento de Gratuidade de Justiça.  
(  )  Pedido  de  pagamento  das  Custas  Judiciais  e  Taxa  a
posteriori/parceladamente/ao final.

(  ) Sem previsão legal/isenção/não incidência de Custas  e/ou
Taxa Judiciária.
(  ) Previsão legal de pagamento de Custas Judiciais e Taxa ao
final (art.24 da Lei 3350/99) .
(  )  Custas  Processuais  não certificadas por incompatibilidade
entre pré-cadastro e petição inicial (art. 6º do Prov. CGJ 21/08).
( ) Não há informação de pagamento.

GRERJ nº :

Vinculado ao Processo nº :

  0f.  (MANDADO ELETRÔNICO ) * 
  (R$ 29,10) (2014) * para diligência por Comarca diversa

Art.26 - A da Consolidação Normativa da CGJ (Provimento
CGJ nº 40/2011) § 2º - Em caso de eventual necessidade, 
a complementação ou retificação do cálculo de custas e dos 
dados  informados  na  certidão  deverão  ser  feitas  pela
própria  serventia  judicial,  sendo  vedada  em  qualquer
hipótese  a  devolução  da  petição  inicial  à  Central  de
Autuação.

Atos dos Escrivães
( ) Varas Cíveis e outras competências - conta 1102-3
( ) 11ª Vara de Fazenda Pública - conta 1106-4
( ) 12ª Vara de Fazenda Pública - conta 1105-6
( ) AVISO CGJ nº1390/2014   (R$ 29,10) *

Resta recolher: R$          A maior ( )
.

( ) Atos dos Oficiais de Justiça - conta 1107-2 *   
Resta recolher: R$        A maior ( )

.

( ) Diligência Postal - conta 1110-6
Resta recolher: R$            A maior ( )

.

( ) Porte de Remessa e Retorno - conta 1104-9
Resta recolher: R$           A maior ( )

.

( ) CAARJ - conta 2001-6
Resta recolher: R$          = A maior ( )
.

Atos dos Distribuidores (registro/baixa)
(  ) Varas Cíveis e outras competências - conta 1669-0012095-2
( ) Varas de Fazenda Pública - conta 0445-0137200-9
Outras Comarcas:
( ) Campos - conta 0065.0210279-0   
( ) Niterói - conta 3071.0024739-1   
( ) Demais Comarcas - conta 2102-2

Resta recolher: R$               A maior ( ) 
.

(  )FETJ - conta 6246-0088009-4

Resta recolher: R$               A maior  ( ) 
.

Distribuidor (2% - Lei 6370/2012)
(  ) Varas Cíveis e outras competências - conta 2705-2
(  ) Varas de Fazenda Pública - conta 2704-5
Outras Comarcas:   
(  ) Campos - conta 2703-7
(  ) Niterói - conta 2702-9
(  ) Demais Comarcas - conta 2701-1

Resta recolher: R$              A maior ( ) 
.
( )FUNPERJ - conta 6898-208-9
Resta recolher: R$                    = A maior ( )
.

( )FUNDPERJ - conta 6898-215-1
Resta recolher: R$                     = A maior ( )
.

( ) Taxa Judiciária - conta 2101-4
Resta recolher: R$               A maior ( )
.
(X) Diversos - conta 2212-9

Resta recolher: R$               7,71 A maior ( )

. ̂  Custas de Impressão de Contra-fé /Aviso CGJ nº1390/2014 

Certifico que procedi  à  devida  autuação,  obedecendo  às 
disposições do art. 187 da Consolidação Normativa da CGJ.
Rio de Janeiro,  16/12/14   nome _ß   29.581   matricula

PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

CENTRAL DE AUTUAÇÃO

C E R T I D Ã O Recolhimento Incorreto/Inexistente





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 05/01/2015

Data 05/01/2015

Descrição Ao autor recolher custas e taxas conforme certidão.





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 05/01/2015





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 47ª Vara Cível

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2015.

No. do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001

Destinatário: PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Ao autor recolher custas e taxas conforme certidão.
 

Øþ

1197





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 47ª Vara Cível

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2015.

No. do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001

Destinatário: WILSON FERNANDES PIMENTEL

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Ao autor recolher custas e taxas conforme certidão.
 

Øþ

1197





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 15/01/2015

Data da Juntada 15/01/2015

Tipo de Documento Petição





 
 
 

 

 
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 47ª VARA CÍVEL 
 
 
 
 
 
 

  
 

GRERJ Eletrônica nº 1060785192978 

Processo nº 0487589-69.2014.8.19.0001 

 

  GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA., nos 

autos da execução de título extrajudicial que, perante esse 

MM. Juízo, move contra PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A., vem, por 

seus advogados abaixo assinados, em cumprimento ao ato 

ordinatório de fls. 56, informar a V.Exa. que já efetuou o 

recolhimento das custas necessárias ao prosseguimento do 

feito, consoante a GRERJ eletrônica em epígrafe, juntada por 

cópia nesta oportunidade. 

 
Nestes termos, 
Pede juntada. 

Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2015. 
 
 

Wilson Pimentel 
OAB/RJ 122.685 

Pedro Paulo de Barros Barreto 
OAB/RJ 123.137 

  











Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 15/01/2015,

na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2015 

Cartório da 47ª Vara Cível





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 15/01/2015, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2015 

Cartório da 47ª Vara Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 16/01/2015

Data da Juntada 16/01/2015

Tipo de Documento Extrato da GRERJ





Extrato de GRERJ ELETRÔNICA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA DA CAPITAL CARTÓRIO DA 47ª VARA CÍVEL

Receita /Conta Descrição Valor
OUTROS FUNDOS R$-  6898-0000215-1
OUTROS FUNDOS R$-  6898-0000208-9
Diversos R$7,712212-9

Total : R$7,71

Rio de Janeiro, 16-janeiro-2015

                                                                                                                                           .
WILLIAM LIMA GLINS

010000032296

Observação: Cálculo do FUNDPERJ e do FUNPERJ  -: 5% dos valores atinentes às custas judiciais e 
aos emolumentos de registro /baixa .

GRERJ: 1060785192978

Pagamento: 06/01/2015

Uso: GRERJ conferida incorreta - A MENOR

CPF/CNPJ: 10172364000102 Autenticação: 00026151447

Nome de quem faz o recolhimento: GENUS CAPITAL 
GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Informação complementar: EXECUTADO: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A.    EXEQUENTE: GENUS CAPITAL 
GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Data de utilização da GRERJ: 





Extrato de GRERJ ELETRÔNICA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA DA CAPITAL CARTÓRIO DA 47ª VARA CÍVEL

Receita /Conta Descrição Valor
Atos dos Escrivães R$119,731102-3
Atos dos Oficiais de Justiça Avaliadores R$20,371107-2
CAARJ / IAB R$14,012001-6
ARRECADAÇÃO 20% - LEI 3217/99 R$6,146246-0088009-4
Taxa Judiciária R$6.265,772101-4
OUTROS FUNDOS R$8,546898-0000215-1
OUTROS FUNDOS R$8,546898-0000208-9
DISTRIBUIDOR CAPITAL - OUTRAS COMPETENCIAS - LEI Nº 
6370/2012

R$0,612705-2

DISTRIBUIDOR PRIVATIZADO R$30,701669-0012095-2
Total : R$6.474,41

Rio de Janeiro, 16-janeiro-2015

                                                                                                                                           .
WILLIAM LIMA GLINS

010000032296

Observação: Cálculo do FUNDPERJ e do FUNPERJ  -: 5% dos valores atinentes às custas judiciais e 
aos emolumentos de registro /baixa .

GRERJ: 2101594102307

Pagamento: 12/12/2014

Uso: GRERJ conferida incorreta - A MENOR

CPF/CNPJ: 10172364000102 Autenticação: 01852102090

Nome de quem faz o recolhimento: GENUS CAPITAL 
GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Informação complementar: 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Data de utilização da GRERJ: 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 16/01/2015

Data 16/01/2015

Descrição Certifico e dou fé que falta ainda o recolhimento do valor

de R$ 29,10, segundo consta da certidão em fls. 55,

referente à remessa do mandado eletrônico para

diligência por Comarca diversa.

À parte autora para que efetue o recolhimento.





Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 47ª Vara Cível 
Av. Presidente Vargas, 2555 6º Pav. 604/613/623CEP: 20210-030 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: 2588-2224   e-mail: cap47vciv@tjrj.jus.br

Processo Eletrônico
          Processo : 0487589-69.2014.8.19.0001                                                              

                                              Fls:

Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - CPC - Confissão de Dívida

         

Atos Ordinatórios

Certifico e dou fé que falta ainda o recolhimento do valor de R$ 29,10, segundo consta da certidão em  
fls. 55, referente à remessa do mandado eletrônico para diligência por Comarca diversa.

À parte autora para que efetue o recolhimento.

Rio de Janeiro, 16/01/2015.

William Lima Glins - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/32296
Øþ

738





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 16/01/2015





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 47ª Vara Cível

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2015.

No. do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001

Destinatário: PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Certifico e dou fé que falta ainda o recolhimento do valor de R$ 29,10, segundo 
consta da certidão em fls. 55, referente à remessa do mandado eletrônico para 
diligência por Comarca diversa.

À parte autora para que efetue o recolhimento.
 

Øþ
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 47ª Vara Cível

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2015.

No. do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001

Destinatário: WILSON FERNANDES PIMENTEL

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Certifico e dou fé que falta ainda o recolhimento do valor de R$ 29,10, segundo 
consta da certidão em fls. 55, referente à remessa do mandado eletrônico para 
diligência por Comarca diversa.

À parte autora para que efetue o recolhimento.
 

Øþ
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 21/01/2015

Data da Juntada 21/01/2015

Tipo de Documento Petição





 
 
 

 

 
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 47ª VARA CÍVEL 
 
 
 
 
 
 

  
 

GRERJ Eletrônica nº 10616451604-70 

Processo nº 0487589-69.2014.8.19.0001 

 

  GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA., nos 

autos da execução de título extrajudicial que, perante esse 

MM. Juízo, move contra PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A., vem, por 

seus advogados abaixo assinados, em atenção ao ato ordinatório 

de fls. 68 e 69, informar a V.Exa. que já efetuou o 

recolhimento das custas necessárias ao prosseguimento do 

feito, consoante a GRERJ eletrônica em epígrafe, juntada por 

cópia nesta oportunidade. 

 
Nestes termos, 
Pede juntada. 

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2015. 
 
 

Wilson Pimentel 
OAB/RJ 122.685 

Pedro Paulo de Barros Barreto 
OAB/RJ 123.137 

  













Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 03/02/2015

Juiz Martha Elisabeth Falcao Sobreira

Data da Conclusão 22/01/2015

Data da Devolução Não devolvido.





Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                 
Tribunal de Justiça 

Comarca da Capital  
Cartório da 47ª Vara Cível  
Av. Presidente Vargas, 2555 6º Pav. 604/613/623CEP: 20210-030 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2224   e-mail: 

cap47vciv@tjrj.jus.br  
 
 

752                        SILVIASCRUZ 

fls.  

 

Processo Eletrônico 

Processo:0487589-69.2014.8.19.0001 

       
 
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - CPC - Confissão de Dívida   <Réu (Tipicidade)|74|1> 
Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A.  
        
 

 

 Despacho     

 
 

     Cite-se em execução. Honorários de 10% que serão reduzidos a metade se pago 
o débito no prazo de três dias. 
 
 

Rio de Janeiro, 03/02/2015. 
 
 

Martha Elisabeth Falcao Sobreira - Juiz Titular 
 

  
Øþ 





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 31/01/2015,

na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 2015 

Cartório da 47ª Vara Cível





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 31/01/2015, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 2015 

Cartório da 47ª Vara Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 05/02/2015





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 47ª Vara Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2015.

Nº do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001

Partes: Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A.

Destinatário: WILSON FERNANDES PIMENTEL

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

     Cite-se em execução. Honorários de 10% que serão reduzidos a metade se 
pago o débito no prazo de três dias.
Øþ

1195





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 47ª Vara Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2015.

Nº do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001

Partes: Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A.

Destinatário: PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

     Cite-se em execução. Honorários de 10% que serão reduzidos a metade se 
pago o débito no prazo de três dias.
Øþ
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Poder Judiciário 
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Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 09/02/2015





Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 47ª Vara Cível 
Av. Presidente Vargas, 2555 6º Pav. 604/613/623CEP: 20210-030 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2588-
2224   e-mail: cap47vciv@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico
149/2015/MND 

MANDADO DE EXECUÇÃO

Processo Nº: 0487589-69.2014.8.19.0001      Distribuído em: 12/12/2014 
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - CPC - Confissão de Dívida
Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A.

Finalidade: Citação e Penhora.

Executado(a): PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. 

Local da Diligência: Rua da Ajuda, nº 35 1201 - CEP: 20040-000 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.

Importância a ser paga: R$  R$  313.288,43  (trezentos  e treze  mil,  duzentos  e  oitenta  e  oito 
reais  e  quarenta  e  três centavos) + 10% de honorários advocatícios.

Despacho:      Cite-se em execução. Honorários de 10% que serão reduzidos a metade se pago o débito  
no prazo de três dias.

O MM. Juiz  de Direito,  Dr.(a)  Martha Elisabeth Falcao Sobreira,  MANDA o  Oficial  de 
Justiça designado que, em cumprimento ao presente, extraído dos autos do processo acima referido, 
dirija-se ao local indicado, ou onde lhe for apontado, e sendo aí proceda à CITAÇÃO da parte executada 
para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a importância acima, ficando ciente de que: a) caso não efetue o 
pagamento naquele prazo, ocorrerá a penhora e avaliação de bens (Art. 652, CPC e parágrafo1º do 
mesmo artigo); b) poderá oferecer embargos no prazo de quinze dias após a juntada do mandado de 
citação aos autos (Art.738, caput, do CPC); c) no caso de integral pagamento no prazo de três dias, a  
verba honorária será reduzida pela metade (Art. 652-A, parágrafo único). Fica o Oficial de Justiça, na 
hipótese prevista no art. 653 do CPC, autorizado a proceder o arresto de bens para garantir a execução, 
podendo se necessário, requisitar o auxilio de força policial, observadas as formalidades legais e com as 
cautelas recomendáveis. Eu, _____________ Ida Elena Pappaterra -  Responsável pelo Expediente - 
Matr. 01/31162 digitei e conferi o presente mandado, do qual faz parte integrante cópia(s) extraída(s) dos 
autos e o subscrevo.

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2015.

Martha Elisabeth Falcao Sobreira - Juiz Titular

Resultado do mandado:

(    )POSITIVO        (    ) NEGATIVO DEFINITIVO             (    ) PARCIALMENTE CUMPRIDO
(    )NEGATIVO      (    ) DEVOLVIDO IRREGULAR           (    ) NEGATIVO INÉRCIA DA PARTE
(    )CANCELADO   (    ) CUMPRIDO COM RESSALVA     (    ) NEGATIVO PERICULOSIDADE
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Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 15/02/2015, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2015 

Cartório da 47ª Vara Cível





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 15/02/2015,

na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2015 

Cartório da 47ª Vara Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Juntada de Mandado

Data 02/03/2015













Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 22/07/2015

Data da Juntada 09/03/2015

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





 
 
 

 

 
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 47ª VARA CÍVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Processo nº 0487589-69.2014.8.19.0001 

 

  GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA., nos 

autos da execução de título extrajudicial que, perante esse 

MM. Juízo, move contra PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A., vem, por 

seus advogados abaixo assinados, requerer a V.Exa. se digne 

determinar o bloqueio de todas e quaisquer contas e aplicações 

financeiras em nome da devedora, assim como de eventuais 

veículos de sua propriedade, até o limite de R$ 380.460,33 

(trezentos e oitenta mil, quatrocentos e sessenta reais e 

trinta e três centavos), consoante a tabela em anexo, 







considerando a inércia da executada, que, apesar de 

regularmente citada (fls. 89), deixou de efetuar o pagamento 

do débito constante da inicial. 

 
Nestes termos, 
P.deferimento. 

Rio de Janeiro, 9 de março de 2015. 
 
 

Wilson Pimentel 
OAB/RJ 122.685 

Pedro Paulo de Barros Barreto 
OAB/RJ 123.137 

 









Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
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Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





 
 
 

 

 
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 47ª VARA CÍVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo nº 0487589-69.2014.8.19.0001 

 

  GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA., nos 

autos da execução de título extrajudicial que, perante esse 

MM. Juízo, move contra PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A., vem, por 

seus advogados abaixo assinados, expor e requerer a V.Exa. o 

seguinte:  

 

FRAUDE EVIDENTE 

 

1. Após diligências realizadas na Junta Comercial do 

Estado do Rio de Janeiro — JUCERJA depois da constituição do 

crédito da exequente e da propositura desta ação, uma série de 

eventos antes desconhecidos vieram à tona, demonstrando a 

evidente fraude perpetrada pela PASCRO e por suas parceiras 

para impedir que os seus credores recebam os valores a que 

fazem jus. 
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2. Realmente, em documento datado de 11.8.14, deferido 

pela JUCERJA em 22.8.14, descobriu-se que a PASCRO foi 

integralmente incorporada pela NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A., 

sendo, em seguida, extinta. Com isso, a totalidade das ações 

da executada, então detidas pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN MARINE INFRAESTRUTURA, 

tiveram o mesmo fim da companhia e foram substituídas por 

novas ações, agora da NITPAR, em nome do respectivo FUNDO 

(doc. 1).  

 

3. A prova da fraude não poderia ser mais candente: 

figura como Diretor Presidente de ambas as empresas o mesmo 

Sr. MAURO FERNANDO OROFINO CAMPOS (doc. 1), signatário da 

confissão de dívida firmada entre PASCRO e GENUS, anexada aos 

autos às fls. 20 e 21. Em 1º.8.14, o Sr. MAURO, então Diretor 

Presidente da PASCRO, foi nomeado para o cargo de Presidente 

do Conselho de Administração da NITPAR (doc. 2), tomando posse 

naquele mesmo dia. Note-se que tanto a sua nomeação quanto a 

sua eleição para o cargo de comando da companhia se deram 

antes da incorporação e antes da notificação de cobrança 

enviada pela GENUS. 

 

4. Chama atenção, igualmente, que a sociedade extinta —— 

PASCRO —— era a principal acionista da NITPAR, que veio a 

incorporá-la. Daí, é de se indagar: como afastar o real 

interesse das devedoras de esconder muito bem o seu patrimônio 

para prejudicar os seus credores? 

 

5. Nesse enredo, surge mais uma sociedade, estabelecida 

no mesmíssimo endereço da PASCRO e da NITPAR, a ESTAI 

ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA. 

Com o mesmo Sr. MAURO à frente do negócio, ela possui bens 

imóveis de alto valor e serve de blindagem às inúmeras 
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execuções movidas contra ele e contra as suas diversas 

sociedades (doc. 3). 

 

6. Finalmente, o “Protocolo de Incorporação da PASCRO 

S.A. pela NITPAR S.A.”, assinado em 11.8.14 pelo seu Diretor 

Presidente comum, o Sr. MAURO, apenas 3 (três) meses depois de 

firmado o instrumento de confissão de dívida, em 15.5.14, sem 

que nada houvesse sido informado à GENUS, credora da extinta 

PASCRO e, consequentemente, agora da NITPAR, assevera que 

“todas as suas obrigações, ativos, passivos e obrigações” 

foram integralmente transferidos para a incorporadora, 

sucedendo-a “em todos os seus direitos e obrigações de toda e 

qualquer natureza” (doc. 1 – destacou-se).  

 

7. Como as sociedades possuem o mesmo Diretor 

Presidente, estão alocadas no mesmo endereço comercial e 

servem para o mesmo propósito —— impedir a satisfação dos seus 

credores ——, é difícil crer que tal inadimplência fosse 

desconhecida da extinta PASCRO, da NITPAR, do FUNDO, da ESTAI 

e do Sr. MAURO FERNANDO OROFINO CAMPOS, pelo que esse conluio 

fraudulento não pode ser coonestado por esse MM. Juízo. 

 

*  *  * 

 

8. Dessa forma, considerando a inércia da executada, 

que, apesar de regularmente citada (fls. 89), deixou de 

efetuar o pagamento do débito constante da inicial, requer a 

V.Exa. se digne determinar: (a) a alteração do polo passivo 

para que se exclua a PASCRO e se incluam como executadas, em 

nome próprio e desconsiderando-se a personalidade jurídica das 

sociedades por força do manifesto conluio fraudulento, (i) a 

NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. (ou LTDA.), inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 07.984.706/0001-84, sediada no mesmo endereço da PASCRO; 

(ii) a ESTAI ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA 
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INDUSTRIAL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

33.594.631/0001-35, sediada no mesmo endereço da PASCRO; e 

(iii) o FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO 

DIAMOND MOUNTAIN MARINE INFRAESTRUTURA, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 13.748.601/0001-29, sediado na Avenida Presidente 

Wilson, nº 231, 11, 13 e 17 andares; e (b) o bloqueio de todas 

e quaisquer contas, aplicações financeiras, ações e quotas de 

titularidade dos devedores, assim como de eventuais veículos, 

embarcações e aeronaves de sua propriedade, até o limite de R$ 

396.725,59 (trezentos e noventa e seis mil, setecentos e vinte 

e cinco reais e cinquenta e nove centavos), consoante a tabela 

atualizada em anexo (doc. 4). 

 

9. Em tempo, reitera, ainda, a V.Exa. o pedido de que se 

digne determinar a imediata expedição de certidão 

comprobatória do ajuizamento desta execução, para fins de 

averbação nos competentes registros, conforme o disposto no 

art. 615-A do Código de Processo Civil. 

 
Nestes termos, 
P.deferimento. 

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2015. 
 
 
 

Wilson Pimentel 
OAB/RJ 122.685 

Pedro Paulo de Barros Barreto 
OAB/RJ 123.137 
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Número do ProtocoloNIRE

Nome Empresarial

00-2015/083692-9333.0029913-1

PASCRO PARTICIPACOES SA

Certidão de Inteiro Teor

Dados da Empresa

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços - SEDEIS

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Documento emitido pela Internet

Dados da Certidão

Hora da Expedição

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, 

em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art 1º . Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de 

documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de 

transações eletrônicas seguras.

Data da Expedição

20/03/2015 11:37.54

Último Arquivamento

Número Data

22/08/201400002662676

Validação da Certidão: www.jucerja.rj.gov.br - Opção: Serviços >> Consulta Certidão Online .

Avenida Rio Branco, 10 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP.: 20.090-000 - Tel.: 2334-5400





00335760 Arquivamento : 00002662676 - 22/08/2014
Autenticação : 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/290501-1 - 21/08/2014
Nire : 333.0029913-1
Empresa : PASCRO PARTICIPACOES SA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335760 Arquivamento : 00002662676 - 22/08/2014
Autenticação : 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/290501-1 - 21/08/2014
Nire : 333.0029913-1
Empresa : PASCRO PARTICIPACOES SA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________
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CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/290501-1 - 21/08/2014
Nire : 333.0029913-1
Empresa : PASCRO PARTICIPACOES SA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________
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Empresa : PASCRO PARTICIPACOES SA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335760 Arquivamento : 00002662676 - 22/08/2014
Autenticação : 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/290501-1 - 21/08/2014
Nire : 333.0029913-1
Empresa : PASCRO PARTICIPACOES SA
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Bernardo F. S. Berwanger
______________
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Nire : 333.0029913-1
Empresa : PASCRO PARTICIPACOES SA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________
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Autenticação : 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/290501-1 - 21/08/2014
Nire : 333.0029913-1
Empresa : PASCRO PARTICIPACOES SA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335760 Arquivamento : 00002662676 - 22/08/2014
Autenticação : 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/290501-1 - 21/08/2014
Nire : 333.0029913-1
Empresa : PASCRO PARTICIPACOES SA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335760 Arquivamento : 00002662676 - 22/08/2014
Autenticação : 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/290501-1 - 21/08/2014
Nire : 333.0029913-1
Empresa : PASCRO PARTICIPACOES SA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335760 Arquivamento : 00002662676 - 22/08/2014
Autenticação : 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/290501-1 - 21/08/2014
Nire : 333.0029913-1
Empresa : PASCRO PARTICIPACOES SA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335760 Arquivamento : 00002662676 - 22/08/2014
Autenticação : 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/290501-1 - 21/08/2014
Nire : 333.0029913-1
Empresa : PASCRO PARTICIPACOES SA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335760 Arquivamento : 00002662676 - 22/08/2014
Autenticação : 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/290501-1 - 21/08/2014
Nire : 333.0029913-1
Empresa : PASCRO PARTICIPACOES SA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335760 Arquivamento : 00002662676 - 22/08/2014
Autenticação : 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/290501-1 - 21/08/2014
Nire : 333.0029913-1
Empresa : PASCRO PARTICIPACOES SA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335760 Arquivamento : 00002662676 - 22/08/2014
Autenticação : 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/290501-1 - 21/08/2014
Nire : 333.0029913-1
Empresa : PASCRO PARTICIPACOES SA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335760 Arquivamento : 00002662676 - 22/08/2014
Autenticação : 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/290501-1 - 21/08/2014
Nire : 333.0029913-1
Empresa : PASCRO PARTICIPACOES SA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335760 Arquivamento : 00002662676 - 22/08/2014
Autenticação : 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/290501-1 - 21/08/2014
Nire : 333.0029913-1
Empresa : PASCRO PARTICIPACOES SA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335760 Arquivamento : 00002662676 - 22/08/2014
Autenticação : 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/290501-1 - 21/08/2014
Nire : 333.0029913-1
Empresa : PASCRO PARTICIPACOES SA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





Observações (Ordens Judiciais):

Número: Data: Protocolo:xxx xx/xx/xxxx xx-xxxx/xxxxxx-x

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00335760





DOC.2







Número do ProtocoloNIRE

Nome Empresarial

00-2015/084049-7332.0769434-3

NITPAR PARTICIPACOES LTDA

Certidão de Inteiro Teor

Dados da Empresa

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços - SEDEIS

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Documento emitido pela Internet

Dados da Certidão

Hora da Expedição

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, 

em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art 1º . Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de 

documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de 

transações eletrônicas seguras.

Data da Expedição

20/03/2015 11:37.39

Último Arquivamento

Número Data

14/08/201400002658954

Validação da Certidão: www.jucerja.rj.gov.br - Opção: Serviços >> Consulta Certidão Online .

Avenida Rio Branco, 10 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP.: 20.090-000 - Tel.: 2334-5400





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





00335785 Arquivamento : 00002658954 - 14/08/2014
Autenticação : 72247B4C46F9CE278ED627DFEDBACF2A4110032F6AD89C945E6DDF02F16BFECB
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Protocolo : 00-2014/266290-9 - 07/08/2014
Nire : 332.0769434-3
Nome Novo : NITPAR PARTICIPACOES S A
Empresa : NITPAR PARTICIPACOES LTDA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretário Geral
Bernardo F. S. Berwanger
______________





Observações (Ordens Judiciais):

Número: Data: Protocolo:xxx xx/xx/xxxx xx-xxxx/xxxxxx-x

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00335785





23/07/2015 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral  Impressão

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressao/ImprimePagina.asp 1/1

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
07.984.706/000184
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
10/05/2006 

 
NOME EMPRESARIAL 
NITPAR PARTICIPACOES SA 
 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 
 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
64.62000  Holdings de instituições nãofinanceiras 
 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 
 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
2054  SOCIEDADE ANONIMA FECHADA 
 
LOGRADOURO 
R DA AJUDA 

NÚMERO 
35 

COMPLEMENTO 
SALA 1201 PARTE 

 
CEP 
20.040000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
RIO DE JANEIRO 

UF 
RJ 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
katia.fontoura@estaleirorionave.com.br 

TELEFONE 
(21) 38608261 / (21) 25805484 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 
 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
10/05/2006 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 23/07/2015 às 15:42:34 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil  23/07/2015
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores  QSA

CNPJ: 07.984.706/000184
NOME
EMPRESARIAL: NITPAR PARTICIPACOES SA

CAPITAL SOCIAL: R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o
seguinte:
 

Nome/Nome
Empresarial:

MAURO FERNANDO OROFINO
CAMPOS

Qualificação: 10Diretor

 

Nome/Nome
Empresarial:

BERTOLDO GANCZ

Qualificação: 10Diretor

 

Nome/Nome
Empresarial:

PEDRO JOSE DA SILVA MATTOS

Qualificação: 10Diretor

 
 
Para informações relativas à participação no QSA, acessar o ECAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
 
Emitido no dia 23/07/2015 às 15:44 (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil  23/07/2015
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Número do ProtocoloNIRE

Nome Empresarial

00-2015/083686-4333.0008592-1

ESTAI ESCRITORIO DE SERVICOS TECNICOS E ASSESSORIA INDUSTRIAL S/A

Certidão de Inteiro Teor

Dados da Empresa

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços - SEDEIS

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Documento emitido pela Internet

Dados da Certidão

Hora da Expedição

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, 

em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art 1º . Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de 

documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de 

transações eletrônicas seguras.

Data da Expedição

20/03/2015 11:38.04

Último Arquivamento

Número Data

16/10/200100001193231

Validação da Certidão: www.jucerja.rj.gov.br - Opção: Serviços >> Consulta Certidão Online .

Avenida Rio Branco, 10 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP.: 20.090-000 - Tel.: 2334-5400





00335757





00335757





00335757





00335757





00335757





00335757





00335757





Observações (Ordens Judiciais):

Número: Data: Protocolo:xxx xx/xx/xxxx xx-xxxx/xxxxxx-x

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00335757
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
33.594.631/000135
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
22/09/1967 

 
NOME EMPRESARIAL 
ESTAI ESCRITORIO DE SERVICOS TECNICOS E ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA 
 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ESTAI 
 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
74.90104  Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 
 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
2240  SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 
 
LOGRADOURO 
R DA AJUDA 

NÚMERO 
35 

COMPLEMENTO 
SALA 1201 PARTE 

 
CEP 
20.040000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
RIO DE JANEIRO 

UF 
RJ 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
bconta@hotmail.com 

TELEFONE 
(21) 22210154 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 
 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
24/09/2005 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 23/07/2015 às 15:45:24 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil  23/07/2015
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores  QSA

CNPJ: 33.594.631/000135

NOME
EMPRESARIAL:

ESTAI ESCRITORIO DE SERVICOS
TECNICOS E ASSESSORIA INDUSTRIAL
LTDA

CAPITAL SOCIAL:

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o
seguinte:
 

Nome/Nome
Empresarial:

GILSE SIMOES CAMPOS

Qualificação: 22Sócio

 

Nome/Nome
Empresarial:

MAURO FERNANDO OROFINO
CAMPOS

Qualificação: 49SócioAdministrador

 

Nome/Nome
Empresarial:

GISELA SIMOES CAMPOS

Qualificação: 22Sócio

 

Nome/Nome
Empresarial:

MARCIO SIMOES CAMPOS

Qualificação: 22Sócio

 
 
Para informações relativas à participação no QSA, acessar o ECAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
 
Emitido no dia 23/07/2015 às 15:46 (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil  23/07/2015
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 29/07/2015

Data da Juntada 29/07/2015

Tipo de Documento Outros





Seja bem vindo,

FLAVIO ALEXANDRINO ALENCAR TJRJ 29/07/2015 • 14h 50' 00'' • 06:46

Você está em:

Inserir Restrição Veicular

A pesquisa não retornou resultados.

Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)

Placa Chassi CPF/CNPJ 
Mostrar somente 
veículos sem 
restrição RENAJUD

2.0.43

Setor de Autarquias Sul, Quadra 
1, Bloco H, 5º andar - CEP

70700-010 - Brasília-DF

Sair

Restrições Designações

RENAJUD Inserir Restrições

Pesquisar Limpar

Página 1 de 1RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores

29/07/2015https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 29/07/2015

Data da Juntada 29/07/2015

Tipo de Documento Outros





Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores

BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao 

Poder Judiciário

ejuai.mariannav

quarta-feira, 
29/07/2015

Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | 
Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair

 Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.

Dados do bloqueio

Situação da Solicitação:  Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as Instituições 
Financeiras
As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis 
serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e 
disponibilizadas simultaneamente para todas as Instituições 
Financeiras até às 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais 
protocoladas após às 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas 
e disponibilizadas às Instituições Financeiras no arquivo de remessa 
do dia útil imediatamente posterior.

Número do Protocolo:  20150002353898 

Data/Horário de protocolamento:  29/07/2015 15h21

Número do Processo:  4875896920148190001 

Tribunal:  TRIB DE JUSTICA RIO DE JANEIRO 

Vara/Juízo:  3221 - 47ª Vara Cível da Comaca da Capital 

Juiz Solicitante do Bloqueio:  MARIANNA MAZZA VACCARI MANFRENATTI BRAGA 

Tipo/Natureza da Ação:  Ação Cível 

CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:

Nome do Autor/Exeqüente da Ação:  GENUSCAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA 

Relação dos Réus/Executados

Réu/Executado Valor a 
Bloquear

Contas e Aplicações Financeiras Atingidas

 11.995.753/0001-09 :PASCRO 
PARTICIPACOES S.A. 

313.288,43   Instituições financeiras com relacionamentos com 
o CPF/CNPJ no momento da protocolização. 

Marcar Ordem Como Não Lida

Utilizar Dados do Bloqueio para Criar Nova Ordem Voltar

Senha: Cancelar ordem judicial

Página 1 de 1BacenJud 2.0

29/07/2015https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/pesquisarPorProtocolo.do?method=pesquisarPor...





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Juiz Felipe Lopes Alves d'Amico

Data da Conclusão 29/07/2015

Data da Devolução Não devolvido.





Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                     
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital  
Cartório da 47ª Vara Cível  
Av. Presidente Vargas, 2555 6º Pav. 604/613/623CEP: 20210-030 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2224   
e-mail: cap47vciv@tjrj.jus.br  
 
 

110                                                                                                                        
FELIPEDAMICO 

Fls.  
 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

    
 
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - CPC - Confissão de Dívida   
Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A.  

       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Felipe Lopes Alves d'Amico 

 
Em 29/07/2015 

 
 
 

Despacho               
 
Aguarda-se a resposta da penhora online. Em sendo negativa, diga o requerente como pretende 
prosseguir. Sendo positiva, intime-se o devedor.  
 

Rio de Janeiro, 29/07/2015. 
 
 

Felipe Lopes Alves d'Amico - Juiz Auxiliar 
 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Felipe Lopes Alves d'Amico 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4PW8.7IYF.CPC5.LA35 
Este código pode ser verificado em: http://www4.tjrj.jus.br/CertidaoCNJ/validacao.do 

Øþ 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Atualizado em 12/08/2015

Data 31/07/2015





 

1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 47ª Vara Cível 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 31 de julho de 2015. 

 
Nº do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
 
Partes: Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
Destinatário: WILSON FERNANDES PIMENTEL 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Aguarda-se a resposta da penhora online. Em sendo negativa, diga o requerente 
como pretende prosseguir. Sendo positiva, intime-se o devedor. 
Øþ 





 

1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 47ª Vara Cível 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 31 de julho de 2015. 

 
Nº do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
 
Partes: Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
Destinatário: PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Aguarda-se a resposta da penhora online. Em sendo negativa, diga o requerente 
como pretende prosseguir. Sendo positiva, intime-se o devedor. 
Øþ 





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 10/08/2015, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2015 

Cartório da 47ª Vara Cível





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 10/08/2015,

na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2015 

Cartório da 47ª Vara Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 14/08/2015

Data da Juntada 14/08/2015

Tipo de Documento Outros





Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores

BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder 

Judiciário

ejuai.felipel

sexta-feira, 
14/08/2015

Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | 
Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair

Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de 
impostos.

 Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.

Dados do bloqueio

Situação da Solicitação:  Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para 
consulta
As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram processadas 

e disponibilizadas para consulta.

Número do Protocolo:  20150002353898 

Número do Processo:  4875896920148190001 

Tribunal:  TRIB DE JUSTICA RIO DE JANEIRO 

Vara/Juízo:  3221 - 47ª Vara Cível da Comaca da Capital 

Juiz Solicitante do Bloqueio:  MARIANNA MAZZA VACCARI MANFRENATTI BRAGA 

Tipo/Natureza da Ação:  Ação Cível 

CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:

Nome do Autor/Exeqüente da Ação:  GENUSCAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA 

 Relação de réus/executados

• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.

-  11.995.753/0001-09 - PASCRO PARTICIPACOES S.A. 
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] [ Quantidade atual de não respostas: 0 ] 

Respostas

BCO BRASIL/ Todas as Agências/ Todas as Contas

Data/Hora 
Protocolo

Tipo de 
Ordem

Juiz 
Solicitante

Valor 
(R$)

Resultado (R$) Saldo 
Bloqueado 

Remanescente 
(R$)

Data/Hora 
Cumprimento

29/07/2015 
15:21

Bloq. Valor

MARIANNA 
MAZZA 

VACCARI 
MANFRENATTI 

BRAGA 

313.288,43
(02) Réu/executado 
sem saldo positivo.

0,00 
0,00

30/07/2015 
04:33

Nenhuma ação disponível

BCO BVA/ Todas as Agências/ Todas as Contas

Data/Hora 
Protocolo

Tipo de 
Ordem

Juiz 
Solicitante

Valor 
(R$)

Resultado (R$) Saldo 
Bloqueado 

Remanescente 
(R$)

Data/Hora 
Cumprimento

29/07/2015 
15:21

Bloq. Valor

MARIANNA 
MAZZA 

VACCARI 
MANFRENATTI 

BRAGA 

313.288,43

(99) A instituição 
destinatária da 
ordem está em 

intervenção ou em 
liquidação 

extrajudicial, ou 
não está em 
atividade.

0,00
31/07/2015 

00:11

Página 1 de 2BacenJud 2.0
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Nenhuma ação disponível

Não Respostas

Não há não-resposta para este réu/executado

Reiterar Não RespostasReiterar Não Respostas Cancelar Não RespostasCancelar Não Respostas

Dados para depósito judicial em caso de transferência

Instituição 
Financeira 
para Depósito 
Judicial Caso 
Transferência:

--

Usar IF e agência padrãoUsar IF e agência padrão

Agência para 
Depósito 
Judicial Caso 
Transferência:

Nome do 
Titular da 
Conta de 
Depósito 
Judicial:

  GENUSCAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA 

CPF/CNPJ do 
Titular da 
Conta de 
Depósito 
Judicial:

Tipo de 
Crédito 
Judicial:

--

Código de 
Depósito 
Judicial:

--

Nome de usuário do juiz solicitante no 
sistema:  EJUAI. FELIPELFELIPEL

Conferir Ações SelecionadasConferir Ações Selecionadas Voltar

Utilizar Dados do Bloqueio para Criar Nova Ordem

Marcar Ordem Como Não Lida

Dados do Bloqueio Original

Página 2 de 2BacenJud 2.0
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Juiz Felipe Lopes Alves d'Amico

Data da Conclusão 14/08/2015

Data da Devolução Não devolvido.





Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                     
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital  
Cartório da 47ª Vara Cível  
Av. Presidente Vargas, 2555 6º Pav. 604/613/623CEP: 20210-030 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2224   
e-mail: cap47vciv@tjrj.jus.br  
 
 

110                                                                                                                        
HEVILMARA 

Fls.  
 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

    
 
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - CPC - Confissão de Dívida   
Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A.  

       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Felipe Lopes Alves d'Amico 

 
Em 14/08/2015 

 
 
 

Despacho               
 
Juntei, nesta data, resposta do Bacenjud. Diga o exequente.  
 

Rio de Janeiro, 14/08/2015. 
 
 

Felipe Lopes Alves d'Amico - Juiz Auxiliar 
 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Felipe Lopes Alves d'Amico 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4RA9.MUNQ.UULY.QQL5 
Este código pode ser verificado em: http://www4.tjrj.jus.br/CertidaoCNJ/validacao.do 

Øþ 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 17/08/2015





 

1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 47ª Vara Cível 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2015. 

 
Nº do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
 
Partes: Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
Destinatário: WILSON FERNANDES PIMENTEL 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Juntei, nesta data, resposta do Bacenjud. Diga o exequente. 
Øþ 





 

1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 47ª Vara Cível 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2015. 

 
Nº do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
 
Partes: Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
Destinatário: PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Juntei, nesta data, resposta do Bacenjud. Diga o exequente. 
Øþ 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 19/08/2015

Data da Juntada 19/08/2015

Tipo de Documento Petição





 
 
 

 

 
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 47ª VARA CÍVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo nº 0487589-69.2014.8.19.0001 

 

  GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA., nos 

autos da execução de título extrajudicial que, perante esse 

MM. Juízo, move contra PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A., vem, por 

seus advogados abaixo assinados, em atenção aos rr. despachos 

de fls. 167 e 177 e diante das infrutíferas tentativas de 

penhora de bens da devedora, regularmente citada (fls. 89), 

que comprovam o esvaziamento e a confusão patrimonial 

arquitetada com outras sociedades a fim de prejudicar credores 

(fls. 163, 174 e 175), reiterar a V.Exa. os termos da petição 

de fls. 95 e seguintes, no sentido de que sejam determinados:  







2 
 

(a) A alteração do polo passivo para que se 
exclua a PASCRO e se incluam, como 
executados, em nome próprio e 
desconsiderando-se a personalidade jurídica 
das sociedades por força do manifesto conluio 
fraudulento, (i) a NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
(ou LTDA.), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

07.984.706/0001-84, sediada no mesmo endereço 
da PASCRO; (ii) a ESTAI ESCRITÓRIO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA INDUSTRIAL 

LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

33.594.631/0001-35, sediada no mesmo endereço 
da PASCRO; e (iii) o FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN 

MARINE INFRAESTRUTURA, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 13.748.601/0001-29, sediado na 
Avenida Presidente Wilson, nº 231, 11, 13 e 
17 andares, Centro, nesta cidade; 

 
(b) Como permite o poder geral de cautela (CPC, 

art. 798), sobretudo para impedir eventuais 
desvios patrimoniais, o bloqueio de todas e 
quaisquer contas, aplicações financeiras, 
ações e quotas de titularidade dos devedores, 
assim como de eventuais veículos, embarcações 
e aeronaves de sua propriedade, até o limite 
de R$ 399.782,97 (trezentos e noventa e nove 
mil, setecentos e oitenta e dois reais e 

noventa e sete centavos), consoante a tabela 
atualizada em anexo, para que, penhorados, 
garantam o pagamento da dívida executada; e 

 
(c) a citação e a intimação das executadas, para 

que, se quiserem, venham se integrar ao 
processo.   

 
 
 Reitera, também, o pedido de que seja expedida 

certidão comprobatória do ajuizamento desta execução, para 

fins de averbação nos competentes registros, conforme o 

disposto no art. 615-A do Código de Processo Civil. 

 
Nestes termos, 
P.deferimento. 

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2015. 
 
 

Wilson Pimentel 
OAB/RJ 122.685 

Pedro Paulo de Barros Barreto 
OAB/RJ 123.137 
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Cálculo de Débitos Judiciais

 

 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Cálculo de Débitos Judiciais

Valor a ser atualizado: R$ 313.288,43
Período de atualização monetária: de 18/11/2014 até 17/08/2015 (269 dias)
Tipo de juros: Juros Simples (360 dias no ano)
Taxa de juros: 12%
Período dos Juros: de 18/11/2014 até 17/08/2015 (269 dias)
Honorários (% sobre valor corrigido + juros): 10,00%
 
Índice de correção monetária: 1,06461744

Valor corrigido: R$ 333.532,33

Valor dos juros: R$ 29.906,73

Valor corrigido + juros: R$ 363.439,06

Total de honorários: R$ 36.343,91

 
Total: R$ 399.782,97

Total em UFIR: 147.418,04

  
O cálculo acima não possui valor legal. Trata-se apenas de

uma ferramenta de auxílio na elaboração de contas.

 

Calculado em 17/08/2015 

Voltar

 







Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Juiz Carlos Sergio dos Santos Saraiva

Data da Conclusão 27/08/2015

Data da Devolução Não devolvido.





Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                     
Tribunal de Justiça 

Comarca da Capital  
Cartório da 47ª Vara Cível  
Av. Presidente Vargas, 2555 6º Pav. 604/613/623CEP: 20210-030 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2224   

e-mail: cap47vciv@tjrj.jus.br  
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DANIELLENORATO 

Fls.  
 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

    
 
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - CPC - Confissão de Dívida   
Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A.  
       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Carlos Sergio dos Santos Saraiva 

 
Em 27/08/2015 

 
 
 

Despacho               
 
Comprove o exequente a extinção da empresa NITPAR e a transferência de suas ações ao Fundo 
de Investimento  MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN.  
 

Rio de Janeiro, 27/08/2015. 
 
 

Carlos Sergio dos Santos Saraiva - Juiz de Direito 
 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Carlos Sergio dos Santos Saraiva 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4PMI.E2J5.VARD.H536 
Este código pode ser verificado em: http://www4.tjrj.jus.br/CertidaoCNJ/validacao.do 

Øþ 





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 27/08/2015, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2015 

Cartório da 47ª Vara Cível





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 27/08/2015,

na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2015 

Cartório da 47ª Vara Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 31/08/2015
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Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 47ª Vara Cível 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2015. 

 
Nº do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
 
Partes: Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
Destinatário: PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Comprove o exequente a extinção da empresa NITPAR e a transferência de suas 
ações ao Fundo de Investimento  MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN. 
Øþ 
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Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 47ª Vara Cível 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2015. 

 
Nº do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
 
Partes: Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
Destinatário: WILSON FERNANDES PIMENTEL 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Comprove o exequente a extinção da empresa NITPAR e a transferência de suas 
ações ao Fundo de Investimento  MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN. 
Øþ 





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi regularmente intimado(a) pelo

portal em 03/09/2015, na forma do art. 5º, § 1º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 2015 

Cartório da 47ª Vara Cível





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi regularmente intimado(a) pelo portal em

09/09/2015, na forma do art. 5º, § 1º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2015 

Cartório da 47ª Vara Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 10/09/2015

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





 
 
 

 

 
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 47ª VARA CÍVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo nº 0487589-69.2014.8.19.0001 

 

  GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA., nos 

autos da execução de título extrajudicial que, perante esse 

MM. Juízo, move contra PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A., vem, por 

seus advogados abaixo assinados, em atenção ao r. despacho de 

fls. 186, esclarecer a V.Exa. que a PASCRO é que restou 

extinta, e não a NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A., ao contrário do 

afirmado na r. decisão de 27.8.15, razão pela qual requereu, 

nas petições de fls. 95/98 e 182/183, a inclusão da NITPAR no 

polo passivo da lide, empresa que integralmente incorporou a 

PASCRO (cf. fls. 96, item “2”). 
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  Realmente, a prova cabal da extinção da PASCRO, bem 

como da transferência das suas ações no capital da NITPAR ao 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MEZANINO DIAMOND 

MOUNTAIN MARINE INFRAESTRUTURA, encontra-se anexada às fls. 

106/110 destes autos, no instrumento denominado “PROTOCOLO DE 

INCORPORAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. PELA 

NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.” (v.g., fls. 108, item “v”). 

 

  Por conseguinte, apresentadas essas informações e 

diante da farta documentação dando conta do golpe orquestrado 

por empresas integrantes do “antigo” GRUPO PASCRO, reitera os 

termos das petições anteriormente citadas, no sentido de que 

V.Exa. se digne determinar:  

 

(a) a alteração do polo passivo para que se 
exclua a PASCRO e se incluam como 
executadas, em nome próprio e 
desconsiderando-se a personalidade jurídica 
das sociedades por força do manifesto 
conluio fraudulento, (i) a NITPAR 

PARTICIPAÇÕES S.A. (ou LTDA.), inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 07.984.706/0001-84, 
sediada no mesmo endereço da PASCRO; (ii) a 
ESTAI ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E 

ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA., inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 33.594.631/0001-35, 

sediada no mesmo endereço da PASCRO; e 
(iii) o FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN 

MARINE INFRAESTRUTURA, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 13.748.601/0001-29, sediado na 
Avenida Presidente Wilson, nº 231, 11, 13 e 
17 andares, Centro; 
 
(b) o bloqueio de todas e quaisquer contas, 
aplicações financeiras, ações e quotas de 
titularidade dos devedores, assim como de 
eventuais veículos, embarcações e aeronaves 
de sua propriedade, até o limite de R$ 

401.495,11 (quatrocentos e um mil, 

quatrocentos e noventa e cinco reais e onze 

centavos), consoante a tabela atualizada em 
anexo; e 
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(c) a expedição de certidão comprobatória 
do ajuizamento desta execução, para fins de 
averbação nos competentes registros, 
conforme o disposto no art. 615-A do Código 
de Processo Civil.  

 
 

Nestes termos, 
P.deferimento. 

Rio de Janeiro, 1º de setembro de 2015. 
 
 

Wilson Pimentel 
OAB/RJ 122.685 

Pedro Paulo de Barros Barreto 
OAB/RJ 123.137 

 











Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 28/10/2015

Data da Juntada 22/10/2015

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





 
 
 

 

 
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 47ª VARA CÍVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo nº 0487589-69.2014.8.19.0001 

 

  GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA., nos 

autos da execução de título extrajudicial que, perante esse 

MM. Juízo, move contra PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A., vem, por 

seus advogados abaixo assinados, ainda em atenção ao r. 

despacho de fls. 186, informar a V.Exa. que, em ação monitória 

distribuída ao MM. Juízo da 45ª Vara Cível da Comarca da 

Capital, ajuizada por NOVA MOINHOS COMUNICAÇÕES LTDA., a 

própria executada, sempre por meio do Sr. MAURO FERNANDO 

OROFINO CAMPOS, confirma a sua incorporação pela NITPAR 

(processo nº 0018335-40.2015.8.19.0001 – docs. 1/4), razão 

pela qual requer, diante da evidente fraude à execução e 

confusão patrimonial, como exposto nas petições de fls. 95/98, 

182/183 e 195/197:    







(a) a alteração do polo passivo para que se 
exclua a PASCRO e se incluam como 
executados, em nome próprio e 
desconsiderando-se a personalidade jurídica 
das sociedades por força do manifesto 
conluio fraudulento, (i) NITPAR 

PARTICIPAÇÕES S.A. (ou LTDA.), inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 07.984.706/0001-84, 
sediada no mesmo endereço da PASCRO; (ii) 
ESTAI ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E 

ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA., inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 33.594.631/0001-35, 

sediada no mesmo endereço da PASCRO; (iii) 
MAURO FERNANDO OROFINO CAMPOS, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da carteira de 
identidade nº 1.592.310/IFP-RJ, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 029.765.017-34, com 
escritório no mesmo endereço da PASCRO; e 
(iv) FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN MARINE 

INFRAESTRUTURA, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 13.748.601/0001-29, sediado na Avenida 
Presidente Wilson, nº 231, 11º, 13º e 17º 
andares, Centro; 
 
(b) o bloqueio de todas e quaisquer contas, 
aplicações financeiras, ações e quotas de 
titularidade dos devedores, assim como de 
eventuais veículos, embarcações e aeronaves 
de sua propriedade, até o limite de R$ 

407.732,16 (quatrocentos e sete mil, 

setecentos e trinta e dois reais e 

dezesseis centavos), consoante a tabela 
atualizada em anexo (doc. 5); e 
 
(c) a expedição de certidão comprobatória 
do ajuizamento desta execução, para fins de 
averbação nos competentes registros, 
conforme o disposto no art. 615-A do Código 
de Processo Civil.  

 
 

Nestes termos, 
P.deferimento. 

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2015. 
 
 

Wilson Pimentel 
OAB/RJ 122.685 

Pedro Paulo de Barros Barreto 
OAB/RJ 123.137 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA __ 
VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL - RJ 
 
 
 
 
 
 

GRERJ Eletrônica nº 10515351079-50 
 
 
 
 
 
 
NOVA MOINHOS COMUNICAÇÕES LTDA., empresa privada com sede 
na Avenida Beira Mar, nº 200, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 04.226.531/0001-58, por sua advogada propõe a presente 
 
 

AÇÃO MONITÓRIA 
 
 
em face de PASCRO PARTICIPAÇÕES S/A., inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº. 11.995.753/0001-09, incorporada pela empresa NITPAR 
PARTICIPAÇÕES S/A, sediada na Rua da Ajuda, nº. 35, 12º andar, sala 1201 
– parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
07.984.706/0001-84, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas : 
 
 

1.  RESUMO DA LIDE 
 
1.1 A parte autora é uma renomada empresa atuante a muitos anos no mercado 
de publicidade e comunicação, sempre arcando com todos seus compromissos 
perante os seus clientes. 
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1.2 As rés em questão procuraram os serviços da demandante para fins de 
publicação em veículo de circulação nacional de algumas atas e balancetes 
financeiros. Assim, em razão dos serviços prestados às rés, a parte autora emitiu 
diversas cobranças. 
 
1.3 Ocorre que, em que pese o cumprimento integral das obrigações por parte 
da autora, por razões estranhas ao conhecimento da autora, as rés não vêm 
cumprindo o acordado, estando inadimplente em relação a alguns dos 
pagamentos até o presente momento. 
 
1.4 Embora a autora tenha buscado, por diversas vezes, a composição 
amigável com as rés sobre o débito em aberto, inclusive com a troca de 
correspondências eletrônicas nas quais a demandada admite o débito, inclusive, 
todas as tentativas de cobrança restaram infrutíferas. 
 
1.5 Assim, a dívida das rés atinge, na data de hoje, a monta de R$ 51.760,71 
(cinqüenta e um mil setecentos e sessenta reais e setenta e um centavos), 
conforme se demonstra no quadro explicativo abaixo: 
 

DUPLICATA VENCIMENTO VALOR (R$) TOTAL (R$) 

2196 24/04/2014 5.226,51 6.033,48 

2228 07/05/2014 2.299,29 2.643,69 

2234 08/05/2014 31.695,40 36.431,71 

2236 12/05/2014 2.900,94 3.330,31 

2323 12/06/2014 2.920,36 3.321,52 

TOTAL: R$ 51.760,71 

 
1.6 Assim, esgotados todos os meios extrajudiciais para ver seu crédito 
satisfeito, não restou alternativa à Autora senão ajuizar a presente ação para 
compelir as rés a lhe pagarem o que é devido, senão, vejamos. 
 
 

2 - DO CABIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA  
 
2.1 À luz dos fatos acima narrados, infere-se que a demandante é credora das 
rés, no que diz respeito aos montantes expressos nas notas fiscais discriminadas 
no item 1.5 supra. 
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2.2 Por outro lado, constituem-se as referidas faturas em prova escrita da 
dívida, possibilitando o ajuizamento deste pleito monitório, na forma do art. 
1.102-A do CPC, abaixo transcrito: 
 

“Art. 1.102-A - A ação monitória compete a quem pretender, com 
base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento 
de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de 
determinado bem móvel.” 

 
2.3 Do dispositivo processual supra transcrito, extrai-se que a prova escrita 
deve ser constituída por documento que revele a manifestação de vontade da 
parte devedora, consistente no “pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível 
ou de determinado bem móvel”. 

 
2.4 Na hipótese presente, as notas fiscais que instruem a presente ação 
monitória, relativas às operações de prestação de serviços, estão devidamente 
acompanhadas de todos os comprovantes de publicação das atas e balancetes em 
jornais de grande circulação, tal como requerido pelas rés, bem como da troca de 
correspondências eletrônicas nas quais a demandada admite que é devedora 
dos valores supracitados, restando demonstrada a relação jurídica existente 
entre as partes. 
 
2.5 Não por outro motivo, a prova documental formada pelas notas fiscais e 
os respectivos comprovantes da efetiva prestação dos serviços serve como prova 
escrita apta a embasar o procedimento monitório. 
 
2.6 Vejamos o entendimento do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 
 

“MONITÓRIA. Ação monitória instruída com notas fiscais e 

duplicatas sem aceite e protesto. Farta jurisprudência do STJ no 

sentido de considerar hábil de instruir procedimento monitório 

documento despido de força executiva, bastando a prova da 

existência da relação jurídica. Robustas provas nos autos da 

existência da relação comercial entre as partes e da escusa do 

pagamento pelo apelante, em razão da decretação de concordata 

preventiva. RECURSO IMPROVIDO.”1 
 

2.7 Afigura-se, portanto, perfeitamente cabível este pleito monitório, onde 
objetiva a demandante o ressarcimento dos valores constantes das faturas 
relacionadas no item 1.5 supra. 
                                                 
1 DES. CELSO FERREIRA FILHO - Julgamento: 18/08/2009 - DECIMA QUINTA CAMARA CIVEL. 
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3 - DO MONTANTE ATUALIZADO DO DÉBITO 
 
3.1 Esclarecidos os fatos e os fundamentos jurídicos que embasam esta ação 
monitória, informa a Autora, que os valores originais das notas fiscais 
discriminadas nos documentos anexos, foram atualizadas desde a data de 
vencimento até o dia de hoje, utilizando os índices oficiais do TJRJ, acrescido de 
juros legais de 1% (um por cento) ao mês. 
 
3.2 Cumpre ressaltar que até os dias atuais, a dívida alcança o valor de R$ 
51.760,71 (cinqüenta e um mil setecentos e sessenta reais e setenta e um 
centavos). 
 

4 - DO PEDIDO 
 
4.1 Ex positis, requer a autora: 
 

a) a citação por oficial de justiça das rés no endereço 
supramencionado, expedindo-se o competente mandado 
monitório, conforme o montante discriminado na planilha 
em anexo, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento no valor de R$ 51.760,71 (cinqüenta e um mil 
setecentos e sessenta reais e setenta e um centavos), 
referente às notas fiscais discriminadas no item 1.5 supra, 
montante este que deverá ser acrescido de juros e correção 
monetária até a data do efetivo desembolso; 

 
b) que conste do referido mandado a informação de que 

ocorrendo o pagamento no prazo acima aludido, ficarão os 
réus isentos de custas e honorários advocatícios ou, se quiser, 
poderão, no mesmo prazo, oferecer embargos, que se não 
forem opostos ou forem rejeitados, fará com que se 
constitua, de pleno direito, o título executivo judicial, 
acrescendo-se as despesas processuais, custas e honorários 
advocatícios, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 
quanto bastem para a satisfação do débito, computando-se os 
encargos legais. 

 
4.2  Protesta por todos os meios de prova em Direito admitidos, em 
especial a prova documental suplementar, se necessário. 
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4.3  Esclarece, finalmente, em atenção ao art. 39, inc. I do CPC, que o 
endereço para intimação dos advogados da autora é: Rua do Carmo nº 11, grupo 
201, Centro, Rio de Janeiro, RJ, requerendo sejam todas as publicações nestes 
autos efetivadas em nome de RENATO CÔRTES NETO, inscrito na 
OAB/RJ nº 92.120, sob pena de nulidade. 
 
4.4  Dá à presente causa o valor de R$ 51.760,71 (cinqüenta e um mil 
setecentos e sessenta reais e setenta e um centavos). 
 

Pede deferimento. 
 

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2015. 
 

DANIELA HASS E CUNHA KOPPER 
OAB/RJ nº 173.861 
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Fls.  
 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

    
 
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - CPC - Confissão de Dívida   
Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A.  

       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Cristina de Araujo Goes Lajchter 

 
Em 18/01/2016 

 
 
 

Decisão               
 
Requer o credor GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECUROSOS LTDA. a alteração do 
polo passivo para incluir a como executadas NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. (OU LTDA.); ESTAI 
ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA. e FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN MARINE 
INFRAESTRUTURA, com qualificações especificadas à fls. 97/98. 
 
Alega que a empresa executada foi integralmente incorporada pela NITPAR, em nome do fundo 
de investimento em participações MEZANINO, o que indica o conluio da fraude visando frustrar a 
presente execução.  
 
Com relação à empresa ESTAI, alega que possui o mesmo endereço da executada, possuindo 
igualmente o mesmo sócio presidente, indicando igualmente o conluio fraudolento. 
 
Conforme documento de incorporação acostado aos autos às fls. 99/109, verifica-se que a 
empresa NITPAR foi constituída através da incorporação da empresa executada, sendo certo que 
contam com o mesmo capital social e sócio presidente, sendo que as ações ordinárias sem valor 
nominal são detidas pelo fundo de investimento em participações MEZANINO.  
 
Consta das condições de incorporação, item VII, que "todas as operações, ativos, passivos e 
obrigações serão integralmente transferidas para a Incorporadora, que sucederá a Incorporada em 
todos os seus direitos e obrigações de toda e qualquer natureza". 
 
Assim, resta evidente que a empresa NITPAR assume as obrigações constituídas pela 
incorporada, valendo a transcrição da lição de Tavares Borba (BORBA, José Edwaldo Tavares. 
Direito Societário, 9ª ed. Rio de Janeiro:Editora Renovar, 2004, p. 32-35) sobre o tema: 
 
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica seria aplicável sempre que, por má-fé, dolo 
ou atitude temerária, a sociedade estivesse sendo empregada não para o exercício regular do 
comércio, mas para os desvios ou a aventura de seus titulares. Não tem essa doutrina o alcance 
de anular a personalidade jurídica, mas o de afastá-la em situações específicas, nas quais, com 
efeito, não tenha agido a sociedade segundo seus interesses, mas os sócios, que a manipularam 
como instrumento de pretensões pessoais. A sociedade, ainda que unipessoal, representa um 
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foco de interesses - o interesse da empresa. Desvirtuada essa distinção, frustra-se a base 
teleológica do instituto - quebra-se a personalidade jurídica, de modo a permitir penetrá-la e 
responsabilizar o sócio. Alguns juízes e tribunais brasileiros vêm aplicando, com muita largueza, e 
sem qualquer rigor técnico, a teoria da"desconsideração"." 
 
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela possibilidade de se desconsiderar a 
personalidade jurídica quando há confusão patrimonial, sem o resguardo de bens para o 
cumprimento das obrigações assumidas, com prejuízo dos contratantes. Confiram-se os arestos: 
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CONSTRUTORA SAN ROMAM S/A, contra 
decisão denegatória de recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da 
Constituição Federal, em oposição ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - 
INTELIGÊNCIA DO ART. 28 DO CDC - NÃO APRESENTAÇÃO DE BENS À PENHORA - 
RETIRADA DOS SÓCIOS POUCO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA - ELEMENTOS 
SUFICIENTES PARA ENSEJAR A APLICAÇÃO DA TEORIA - PREENCHIDO OS REQUISITOS 
PREVISTOS NO ART. 50 CC - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO - POR MAIORIA. (fl. 415) 
1  BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário, 9ª ed. Rio de Janeiro:Editora Renovar, 
2004, p. 32-35.  6 (...) Trata-se de relação de consumo entre as partes e nota-se que houve abuso 
de direito por parte da ora Agravante, vez que a mera alteração de denominação da Empresa 
caracteriza má fé e desvio de finalidade, bem como o estado de insolvência da Empresa ora 
Agravante são elementos suficientes para ensejar a aplicação da teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica, nos termos do art. 28 caput do CDC. ... Desta forma, denota-se o desvio de 
finalidade e confusão patrimonial, configurando a desconsideração da pessoa jurídica, já que 
empresa como a Construtora San Roman S/A deveria se resguardar patrimonialmente ou 
financeiramente para o cumprimento de suas obrigações, o que não ocorreu e se caracteriza 
desorganização, má administração e desvio de finalidade por parte da ora Agravante. Entretanto, 
nem um bem ou valor foi reservado ou indicado para penhora, em razão dos bens existentes já 
estarem comprometidos, como se pode verificar na certidão de fls. 220 verso, o que 
consequentemente, transfere a responsabilidade para os sócios da pessoa jurídica que devem 
pagar com seu próprio patrimônio, tudo conforme dispõe o art. 50 do Código Civil Brasileiro. ... 
Contudo, como se verifica dos autos existe um débito de 43.851,21 (quarenta e três mil, oitocentos 
e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos) da ora Agravante junto à ora Agravada e este deve 
ser suprido, de forma que se aplica ao caso em tela o art. 28 § 5º do CDC para desconsiderar a 
personalidade jurídica da ora Agravante em função de estar causando obstáculo ao ressarcimento 
do valor ao consumidor, ora Agravada. (fls. 417/419 - grifei)(...)Ante o exposto, nego provimento ao 
agravo deinstrumento.2 1.- MARÍLIA DE MORAIS MARQUES interpõe Agravo de Instrumento 
contra Decisão denegatória de Recurso Especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do art. 105, 2  
BRASIL. STJ. Ag 1039348. Relator Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/RS). Julgamento_ 17/06/2010. Data da publicação: 23/06/2010.  7 III, da 
Constituição Federal, interposto contra Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(Relator para o Acórdão Des. ANTÔNIO DE PÁDUA), assim ementado: AGRAVO DE 
INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RECURSO 
IMPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser declarada 
incidentalmente, mas em ação de conhecimento movida para esse fim, quando será observado o 
devido processo legal e o direito de ampla defesa. V.v.: O fechamento de estabelecimento 
comercial e a inexistência de bens da sociedade capazes de suportar o cumprimento de obrigação 
assumida permitem que a responsabilidade recaia sobre os sócios, desconsiderando-se a 
personalidade jurídica da empresa. 2.- As razões do Recurso Especial apontam como contrariado 
o artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como dissídio jurisprudencial, 
pugnando pela aplicação da Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica em fase de 
execução da ação de revisão do contrato de compra e venda de imóvel. 3.- Sem contrarrazões ao 
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Recurso Especial, foi negado seguimento ao Apelo extremo, subindo os autos a esta Corte por 
meio da interposição de Agravo de Instrumento. É o relatório. 4.- O tema já está pacificado pela 
jurisprudência firmada nesta Corte, de modo que não há necessidade de processamento do 
Recurso Especial e posterior envio às sobrecarregadas pautas de julgamento deste Tribunal, nos 
termos do art. 544, § 3º, do CPC. 5.- O Colegiado estadual, analisando o Agravo de Instrumento 
interposto contra Decisão que negou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, 
decidiu, por maioria, com base nos seguintes fundamentos: A SRª. DESª. EVANGELINA 
CASTILHO DUARTE: VOTO Tratam os autos de agravo de instrumento contra decisão que 
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Agravada, em execução 
movida pela Agravante, sob o fundamento de não estarem evidenciados os requisitos para tanto. 
(...) Fundamenta seu pedido no art. 28, §5º do CDC, que permite a desconsideração da 
personalidade jurídica  8 sempre que houver obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados 
aos consumidores. Acrescenta que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser 
realizada na execução. (...) Resta evidente a alteração contratual da Agravada, não apenas 
quanto ao seu próprio nome e quanto aos sócios que integram a sociedade, como também quanto 
ao objeto social da empresa, que, conforme demonstra o novo nome empresarial registrado na 
Junta Comercial, trata de comércio e distribuição de cachaça, cigarros e artesanatos. Ora, tal 
alteração de objeto social pode indicar irregularidades, porquanto houve modificação esdrúxula do 
ramo de atuação da empresa outrora registrada. (...)DIANTE DO EXPOSTO, dou provimento ao 
recurso apresentado por MARÍLIA DE MORAIS MARQUES, para modificar a r. decisão recorrida, 
desconsiderando a personalidade jurídica da Agravada, incluindo no pólo passivo desta demanda 
seus sócios, que deverão ser regularmente citados e cujos bens passam a responder pelo débito 1 
- Pode o síndico da massa falida postular a desconsideração da personalidade jurídica de 
empresas coligadas à falida nos próprios autos da falência, prescindindo a providência de ação 
autônoma. Iterativos precedentes. 2 - Recurso especial conhecido e provido.(REsp 1034536/MG, 
Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJe 16/02/2009) 
 
Não obstante o entendimento acima esposado, é necessário ressaltar que não se vislumbra até 
este momento razões suficientes para a inclusão do sócio no polo passivo, muito menos da 
empresa ESTAI, sendo certo que a única identidade entre esta e a executada é seu sócio 
presidente, e tal não se afigura razão suficiente para que responda pelas dividas de outras 
empresas. 
 
Igualmente, o detentor das ações da empresa Incorporadora não deve figurar no polo passivo, por 
não ter, em princípio, qualquer responsabilidade pelas dividas assumidas.  
 
Por tais fundamentos, determino o ingresso da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. (OU 
S.A.) no polo passivo, com a consequente citação para que efetue o pagamento do débito, nos 
termos do artigo 652 do Código de Processo Civil.  
 

Rio de Janeiro, 18/01/2016. 
 
 

Cristina de Araujo Goes Lajchter - Juiz em Exercício 
 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Cristina de Araujo Goes Lajchter 
 

Em ____/____/_____ 
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Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 47ª Vara Cível 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2016. 

 
Nº do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
 
Partes: Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
Destinatário: PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Requer o credor GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECUROSOS LTDA. a 
alteração do polo passivo para incluir a como executadas NITPAR 
PARTICIPAÇÕES S.A. (OU LTDA.); ESTAI ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
E ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN MARINE INFRAESTRUTURA, 
com qualificações especificadas à fls. 97/98. 
 
Alega que a empresa executada foi integralmente incorporada pela NITPAR, em 
nome do fundo de investimento em participações MEZANINO, o que indica o 
conluio da fraude visando frustrar a presente execução.  
 
Com relação à empresa ESTAI, alega que possui o mesmo endereço da 
executada, possuindo igualmente o mesmo sócio presidente, indicando 
igualmente o conluio fraudolento. 
 
Conforme documento de incorporação acostado aos autos às fls. 99/109, 
verifica-se que a empresa NITPAR foi constituída através da incorporação da 
empresa executada, sendo certo que contam com o mesmo capital social e sócio 
presidente, sendo que as ações ordinárias sem valor nominal são detidas pelo 
fundo de investimento em participações MEZANINO.  
 
Consta das condições de incorporação, item VII, que "todas as operações, ativos, 
passivos e obrigações serão integralmente transferidas para a Incorporadora, 
que sucederá a Incorporada em todos os seus direitos e obrigações de toda e 
qualquer natureza". 
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Assim, resta evidente que a empresa NITPAR assume as obrigações constituídas 
pela incorporada, valendo a transcrição da lição de Tavares Borba (BORBA, José 
Edwaldo Tavares. Direito Societário, 9ª ed. Rio de Janeiro:Editora Renovar, 2004, 
p. 32-35) sobre o tema: 
 
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica seria aplicável sempre 
que, por má-fé, dolo ou atitude temerária, a sociedade estivesse sendo 
empregada não para o exercício regular do comércio, mas para os desvios ou a 
aventura de seus titulares. Não tem essa doutrina o alcance de anular a 
personalidade jurídica, mas o de afastá-la em situações específicas, nas quais, 
com efeito, não tenha agido a sociedade segundo seus interesses, mas os 
sócios, que a manipularam como instrumento de pretensões pessoais. A 
sociedade, ainda que unipessoal, representa um foco de interesses - o interesse 
da empresa. Desvirtuada essa distinção, frustra-se a base teleológica do instituto 
- quebra-se a personalidade jurídica, de modo a permitir penetrá-la e 
responsabilizar o sócio. Alguns juízes e tribunais brasileiros vêm aplicando, com 
muita largueza, e sem qualquer rigor técnico, a teoria da"desconsideração"." 
 
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela possibilidade de se 
desconsiderar a personalidade jurídica quando há confusão patrimonial, sem o 
resguardo de bens para o cumprimento das obrigações assumidas, com prejuízo 
dos contratantes. Confiram-se os arestos: 
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CONSTRUTORA SAN ROMAM 
S/A, contra decisão denegatória de recurso especial, fundamentado no artigo 
105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, em oposição ao acórdão 
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INTELIGÊNCIA DO 
ART. 28 DO CDC - NÃO APRESENTAÇÃO DE BENS À PENHORA - RETIRADA 
DOS SÓCIOS POUCO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA - ELEMENTOS 
SUFICIENTES PARA ENSEJAR A APLICAÇÃO DA TEORIA - PREENCHIDO OS 
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 CC - NEGADO PROVIMENTO AO 
RECURSO - POR MAIORIA. (fl. 415) 1  BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito 
Societário, 9ª ed. Rio de Janeiro:Editora Renovar, 2004, p. 32-35.  6 (...) Trata-se 
de relação de consumo entre as partes e nota-se que houve abuso de direito por 
parte da ora Agravante, vez que a mera alteração de denominação da Empresa 
caracteriza má fé e desvio de finalidade, bem como o estado de insolvência da 
Empresa ora Agravante são elementos suficientes para ensejar a aplicação da 
teoria da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28 caput 
do CDC. ... Desta forma, denota-se o desvio de finalidade e confusão patrimonial, 
configurando a desconsideração da pessoa jurídica, já que empresa como a 
Construtora San Roman S/A deveria se resguardar patrimonialmente ou 
financeiramente para o cumprimento de suas obrigações, o que não ocorreu e se 
caracteriza desorganização, má administração e desvio de finalidade por parte da 
ora Agravante. Entretanto, nem um bem ou valor foi reservado ou indicado para 
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penhora, em razão dos bens existentes já estarem comprometidos, como se pode 
verificar na certidão de fls. 220 verso, o que consequentemente, transfere a 
responsabilidade para os sócios da pessoa jurídica que devem pagar com seu 
próprio patrimônio, tudo conforme dispõe o art. 50 do Código Civil Brasileiro. ... 
Contudo, como se verifica dos autos existe um débito de 43.851,21 (quarenta e 
três mil, oitocentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos) da ora 
Agravante junto à ora Agravada e este deve ser suprido, de forma que se aplica 
ao caso em tela o art. 28 § 5º do CDC para desconsiderar a personalidade jurídica 
da ora Agravante em função de estar causando obstáculo ao ressarcimento do 
valor ao consumidor, ora Agravada. (fls. 417/419 - grifei)(...)Ante o exposto, nego 
provimento ao agravo deinstrumento.2 1.- MARÍLIA DE MORAIS MARQUES 
interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão denegatória de Recurso Especial 
fundamentado nas alíneas "a" e "c" do art. 105, 2  BRASIL. STJ. Ag 1039348. 
Relator Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/RS). Julgamento_ 17/06/2010. Data da publicação: 23/06/2010.  7 III, da 
Constituição Federal, interposto contra Acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais (Relator para o Acórdão Des. ANTÔNIO DE PÁDUA), 
assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA - RECURSO IMPROVIDO. A desconsideração da 
personalidade jurídica não pode ser declarada incidentalmente, mas em ação de 
conhecimento movida para esse fim, quando será observado o devido processo 
legal e o direito de ampla defesa. V.v.: O fechamento de estabelecimento 
comercial e a inexistência de bens da sociedade capazes de suportar o 
cumprimento de obrigação assumida permitem que a responsabilidade recaia 
sobre os sócios, desconsiderando-se a personalidade jurídica da empresa. 2.- As 
razões do Recurso Especial apontam como contrariado o artigo 28, § 5º, do 
Código de Defesa do Consumidor, bem como dissídio jurisprudencial, pugnando 
pela aplicação da Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica em fase 
de execução da ação de revisão do contrato de compra e venda de imóvel. 3.- 
Sem contrarrazões ao Recurso Especial, foi negado seguimento ao Apelo 
extremo, subindo os autos a esta Corte por meio da interposição de Agravo de 
Instrumento. É o relatório. 4.- O tema já está pacificado pela jurisprudência 
firmada nesta Corte, de modo que não há necessidade de processamento do 
Recurso Especial e posterior envio às sobrecarregadas pautas de julgamento 
deste Tribunal, nos termos do art. 544, § 3º, do CPC. 5.- O Colegiado estadual, 
analisando o Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que negou o 
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, decidiu, por maioria, com 
base nos seguintes fundamentos: A SRª. DESª. EVANGELINA CASTILHO 
DUARTE: VOTO Tratam os autos de agravo de instrumento contra decisão que 
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Agravada, 
em execução movida pela Agravante, sob o fundamento de não estarem 
evidenciados os requisitos para tanto. (...) Fundamenta seu pedido no art. 28, §5º 
do CDC, que permite a desconsideração da personalidade jurídica  8 sempre que 
houver obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 
Acrescenta que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser realizada 
na execução. (...) Resta evidente a alteração contratual da Agravada, não apenas 
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quanto ao seu próprio nome e quanto aos sócios que integram a sociedade, 
como também quanto ao objeto social da empresa, que, conforme demonstra o 
novo nome empresarial registrado na Junta Comercial, trata de comércio e 
distribuição de cachaça, cigarros e artesanatos. Ora, tal alteração de objeto 
social pode indicar irregularidades, porquanto houve modificação esdrúxula do 
ramo de atuação da empresa outrora registrada. (...)DIANTE DO EXPOSTO, dou 
provimento ao recurso apresentado por MARÍLIA DE MORAIS MARQUES, para 
modificar a r. decisão recorrida, desconsiderando a personalidade jurídica da 
Agravada, incluindo no pólo passivo desta demanda seus sócios, que deverão 
ser regularmente citados e cujos bens passam a responder pelo débito 1 - Pode o 
síndico da massa falida postular a desconsideração da personalidade jurídica de 
empresas coligadas à falida nos próprios autos da falência, prescindindo a 
providência de ação autônoma. Iterativos precedentes. 2 - Recurso especial 
conhecido e provido.(REsp 1034536/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, 
QUARTA TURMA, DJe 16/02/2009) 
 
Não obstante o entendimento acima esposado, é necessário ressaltar que não se 
vislumbra até este momento razões suficientes para a inclusão do sócio no polo 
passivo, muito menos da empresa ESTAI, sendo certo que a única identidade 
entre esta e a executada é seu sócio presidente, e tal não se afigura razão 
suficiente para que responda pelas dividas de outras empresas. 
 
Igualmente, o detentor das ações da empresa Incorporadora não deve figurar no 
polo passivo, por não ter, em princípio, qualquer responsabilidade pelas dividas 
assumidas.  
 
Por tais fundamentos, determino o ingresso da empresa NITPAR 
PARTICIPAÇÕES LTDA. (OU S.A.) no polo passivo, com a consequente citação 
para que efetue o pagamento do débito, nos termos do artigo 652 do Código de 
Processo Civil. 
Øþ 
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Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 47ª Vara Cível 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2016. 

 
Nº do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
 
Partes: Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
Destinatário: WILSON FERNANDES PIMENTEL 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Requer o credor GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECUROSOS LTDA. a 
alteração do polo passivo para incluir a como executadas NITPAR 
PARTICIPAÇÕES S.A. (OU LTDA.); ESTAI ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
E ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN MARINE INFRAESTRUTURA, 
com qualificações especificadas à fls. 97/98. 
 
Alega que a empresa executada foi integralmente incorporada pela NITPAR, em 
nome do fundo de investimento em participações MEZANINO, o que indica o 
conluio da fraude visando frustrar a presente execução.  
 
Com relação à empresa ESTAI, alega que possui o mesmo endereço da 
executada, possuindo igualmente o mesmo sócio presidente, indicando 
igualmente o conluio fraudolento. 
 
Conforme documento de incorporação acostado aos autos às fls. 99/109, 
verifica-se que a empresa NITPAR foi constituída através da incorporação da 
empresa executada, sendo certo que contam com o mesmo capital social e sócio 
presidente, sendo que as ações ordinárias sem valor nominal são detidas pelo 
fundo de investimento em participações MEZANINO.  
 
Consta das condições de incorporação, item VII, que "todas as operações, ativos, 
passivos e obrigações serão integralmente transferidas para a Incorporadora, 
que sucederá a Incorporada em todos os seus direitos e obrigações de toda e 
qualquer natureza". 
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Assim, resta evidente que a empresa NITPAR assume as obrigações constituídas 
pela incorporada, valendo a transcrição da lição de Tavares Borba (BORBA, José 
Edwaldo Tavares. Direito Societário, 9ª ed. Rio de Janeiro:Editora Renovar, 2004, 
p. 32-35) sobre o tema: 
 
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica seria aplicável sempre 
que, por má-fé, dolo ou atitude temerária, a sociedade estivesse sendo 
empregada não para o exercício regular do comércio, mas para os desvios ou a 
aventura de seus titulares. Não tem essa doutrina o alcance de anular a 
personalidade jurídica, mas o de afastá-la em situações específicas, nas quais, 
com efeito, não tenha agido a sociedade segundo seus interesses, mas os 
sócios, que a manipularam como instrumento de pretensões pessoais. A 
sociedade, ainda que unipessoal, representa um foco de interesses - o interesse 
da empresa. Desvirtuada essa distinção, frustra-se a base teleológica do instituto 
- quebra-se a personalidade jurídica, de modo a permitir penetrá-la e 
responsabilizar o sócio. Alguns juízes e tribunais brasileiros vêm aplicando, com 
muita largueza, e sem qualquer rigor técnico, a teoria da"desconsideração"." 
 
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela possibilidade de se 
desconsiderar a personalidade jurídica quando há confusão patrimonial, sem o 
resguardo de bens para o cumprimento das obrigações assumidas, com prejuízo 
dos contratantes. Confiram-se os arestos: 
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CONSTRUTORA SAN ROMAM 
S/A, contra decisão denegatória de recurso especial, fundamentado no artigo 
105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, em oposição ao acórdão 
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INTELIGÊNCIA DO 
ART. 28 DO CDC - NÃO APRESENTAÇÃO DE BENS À PENHORA - RETIRADA 
DOS SÓCIOS POUCO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA - ELEMENTOS 
SUFICIENTES PARA ENSEJAR A APLICAÇÃO DA TEORIA - PREENCHIDO OS 
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 CC - NEGADO PROVIMENTO AO 
RECURSO - POR MAIORIA. (fl. 415) 1  BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito 
Societário, 9ª ed. Rio de Janeiro:Editora Renovar, 2004, p. 32-35.  6 (...) Trata-se 
de relação de consumo entre as partes e nota-se que houve abuso de direito por 
parte da ora Agravante, vez que a mera alteração de denominação da Empresa 
caracteriza má fé e desvio de finalidade, bem como o estado de insolvência da 
Empresa ora Agravante são elementos suficientes para ensejar a aplicação da 
teoria da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28 caput 
do CDC. ... Desta forma, denota-se o desvio de finalidade e confusão patrimonial, 
configurando a desconsideração da pessoa jurídica, já que empresa como a 
Construtora San Roman S/A deveria se resguardar patrimonialmente ou 
financeiramente para o cumprimento de suas obrigações, o que não ocorreu e se 
caracteriza desorganização, má administração e desvio de finalidade por parte da 
ora Agravante. Entretanto, nem um bem ou valor foi reservado ou indicado para 





 

1195 

penhora, em razão dos bens existentes já estarem comprometidos, como se pode 
verificar na certidão de fls. 220 verso, o que consequentemente, transfere a 
responsabilidade para os sócios da pessoa jurídica que devem pagar com seu 
próprio patrimônio, tudo conforme dispõe o art. 50 do Código Civil Brasileiro. ... 
Contudo, como se verifica dos autos existe um débito de 43.851,21 (quarenta e 
três mil, oitocentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos) da ora 
Agravante junto à ora Agravada e este deve ser suprido, de forma que se aplica 
ao caso em tela o art. 28 § 5º do CDC para desconsiderar a personalidade jurídica 
da ora Agravante em função de estar causando obstáculo ao ressarcimento do 
valor ao consumidor, ora Agravada. (fls. 417/419 - grifei)(...)Ante o exposto, nego 
provimento ao agravo deinstrumento.2 1.- MARÍLIA DE MORAIS MARQUES 
interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão denegatória de Recurso Especial 
fundamentado nas alíneas "a" e "c" do art. 105, 2  BRASIL. STJ. Ag 1039348. 
Relator Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/RS). Julgamento_ 17/06/2010. Data da publicação: 23/06/2010.  7 III, da 
Constituição Federal, interposto contra Acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais (Relator para o Acórdão Des. ANTÔNIO DE PÁDUA), 
assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA - RECURSO IMPROVIDO. A desconsideração da 
personalidade jurídica não pode ser declarada incidentalmente, mas em ação de 
conhecimento movida para esse fim, quando será observado o devido processo 
legal e o direito de ampla defesa. V.v.: O fechamento de estabelecimento 
comercial e a inexistência de bens da sociedade capazes de suportar o 
cumprimento de obrigação assumida permitem que a responsabilidade recaia 
sobre os sócios, desconsiderando-se a personalidade jurídica da empresa. 2.- As 
razões do Recurso Especial apontam como contrariado o artigo 28, § 5º, do 
Código de Defesa do Consumidor, bem como dissídio jurisprudencial, pugnando 
pela aplicação da Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica em fase 
de execução da ação de revisão do contrato de compra e venda de imóvel. 3.- 
Sem contrarrazões ao Recurso Especial, foi negado seguimento ao Apelo 
extremo, subindo os autos a esta Corte por meio da interposição de Agravo de 
Instrumento. É o relatório. 4.- O tema já está pacificado pela jurisprudência 
firmada nesta Corte, de modo que não há necessidade de processamento do 
Recurso Especial e posterior envio às sobrecarregadas pautas de julgamento 
deste Tribunal, nos termos do art. 544, § 3º, do CPC. 5.- O Colegiado estadual, 
analisando o Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que negou o 
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, decidiu, por maioria, com 
base nos seguintes fundamentos: A SRª. DESª. EVANGELINA CASTILHO 
DUARTE: VOTO Tratam os autos de agravo de instrumento contra decisão que 
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Agravada, 
em execução movida pela Agravante, sob o fundamento de não estarem 
evidenciados os requisitos para tanto. (...) Fundamenta seu pedido no art. 28, §5º 
do CDC, que permite a desconsideração da personalidade jurídica  8 sempre que 
houver obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 
Acrescenta que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser realizada 
na execução. (...) Resta evidente a alteração contratual da Agravada, não apenas 
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quanto ao seu próprio nome e quanto aos sócios que integram a sociedade, 
como também quanto ao objeto social da empresa, que, conforme demonstra o 
novo nome empresarial registrado na Junta Comercial, trata de comércio e 
distribuição de cachaça, cigarros e artesanatos. Ora, tal alteração de objeto 
social pode indicar irregularidades, porquanto houve modificação esdrúxula do 
ramo de atuação da empresa outrora registrada. (...)DIANTE DO EXPOSTO, dou 
provimento ao recurso apresentado por MARÍLIA DE MORAIS MARQUES, para 
modificar a r. decisão recorrida, desconsiderando a personalidade jurídica da 
Agravada, incluindo no pólo passivo desta demanda seus sócios, que deverão 
ser regularmente citados e cujos bens passam a responder pelo débito 1 - Pode o 
síndico da massa falida postular a desconsideração da personalidade jurídica de 
empresas coligadas à falida nos próprios autos da falência, prescindindo a 
providência de ação autônoma. Iterativos precedentes. 2 - Recurso especial 
conhecido e provido.(REsp 1034536/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, 
QUARTA TURMA, DJe 16/02/2009) 
 
Não obstante o entendimento acima esposado, é necessário ressaltar que não se 
vislumbra até este momento razões suficientes para a inclusão do sócio no polo 
passivo, muito menos da empresa ESTAI, sendo certo que a única identidade 
entre esta e a executada é seu sócio presidente, e tal não se afigura razão 
suficiente para que responda pelas dividas de outras empresas. 
 
Igualmente, o detentor das ações da empresa Incorporadora não deve figurar no 
polo passivo, por não ter, em princípio, qualquer responsabilidade pelas dividas 
assumidas.  
 
Por tais fundamentos, determino o ingresso da empresa NITPAR 
PARTICIPAÇÕES LTDA. (OU S.A.) no polo passivo, com a consequente citação 
para que efetue o pagamento do débito, nos termos do artigo 652 do Código de 
Processo Civil. 
Øþ 
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MANDADO DE CITAÇÃO

Processo Nº: 0487589-69.2014.8.19.0001     Distribuição: 12/12/2014 
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - CPC - Confissão de Dívida
Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A.
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
Oficial de Justiça: 

Citado(a): NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA 
Local da Diligência: Rua da Ajuda, nº 35 12º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Prazo para Resposta: 15 dias da juntada do mandado.

Finalidade: CITAÇÃO
Despacho: Em anexo    

O MM. Juiz de Direito, Dr(a) Cristina de Araujo Goes Lajchter, MANDA o Oficial de Justiça 
designado que, em cumprimento ao presente, extraído dos autos do processo acima referido, dirija-se ao 
local indicado, ou onde lhe for apontado, e sendo aí proceda à CITAÇÃO da parte ré para responder à 
mencionada ação, fazendo-lhe, outrossim, a advertência de que, não sendo contestada, presumir-se-ão 
aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor na petição inicial, cuja cópia segue em anexo e 
faz parte integrante deste mandado. Eu, ______________ Aryane Barboza da Silva Barreiros - Técnico 
de Atividade Judiciária - Matr. 01/33275, digitei e conferi. E eu, ________________ Aryane Barboza da 
Silva Barreiros - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/33275, o subscrevo.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2016

Cristina de Araujo Goes Lajchter
Juiz de Direito
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Fls.  
 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

    
 
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - CPC - Confissão de Dívida   
Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A.  

       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Cristina de Araujo Goes Lajchter 

 
Em 18/01/2016 

 
 
 

Decisão               
 
Requer o credor GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECUROSOS LTDA. a alteração do 
polo passivo para incluir a como executadas NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. (OU LTDA.); ESTAI 
ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA. e FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN MARINE 
INFRAESTRUTURA, com qualificações especificadas à fls. 97/98. 
 
Alega que a empresa executada foi integralmente incorporada pela NITPAR, em nome do fundo 
de investimento em participações MEZANINO, o que indica o conluio da fraude visando frustrar a 
presente execução.  
 
Com relação à empresa ESTAI, alega que possui o mesmo endereço da executada, possuindo 
igualmente o mesmo sócio presidente, indicando igualmente o conluio fraudolento. 
 
Conforme documento de incorporação acostado aos autos às fls. 99/109, verifica-se que a 
empresa NITPAR foi constituída através da incorporação da empresa executada, sendo certo que 
contam com o mesmo capital social e sócio presidente, sendo que as ações ordinárias sem valor 
nominal são detidas pelo fundo de investimento em participações MEZANINO.  
 
Consta das condições de incorporação, item VII, que "todas as operações, ativos, passivos e 
obrigações serão integralmente transferidas para a Incorporadora, que sucederá a Incorporada em 
todos os seus direitos e obrigações de toda e qualquer natureza". 
 
Assim, resta evidente que a empresa NITPAR assume as obrigações constituídas pela 
incorporada, valendo a transcrição da lição de Tavares Borba (BORBA, José Edwaldo Tavares. 
Direito Societário, 9ª ed. Rio de Janeiro:Editora Renovar, 2004, p. 32-35) sobre o tema: 
 
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica seria aplicável sempre que, por má-fé, dolo 
ou atitude temerária, a sociedade estivesse sendo empregada não para o exercício regular do 
comércio, mas para os desvios ou a aventura de seus titulares. Não tem essa doutrina o alcance 
de anular a personalidade jurídica, mas o de afastá-la em situações específicas, nas quais, com 
efeito, não tenha agido a sociedade segundo seus interesses, mas os sócios, que a manipularam 
como instrumento de pretensões pessoais. A sociedade, ainda que unipessoal, representa um 
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foco de interesses - o interesse da empresa. Desvirtuada essa distinção, frustra-se a base 
teleológica do instituto - quebra-se a personalidade jurídica, de modo a permitir penetrá-la e 
responsabilizar o sócio. Alguns juízes e tribunais brasileiros vêm aplicando, com muita largueza, e 
sem qualquer rigor técnico, a teoria da"desconsideração"." 
 
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela possibilidade de se desconsiderar a 
personalidade jurídica quando há confusão patrimonial, sem o resguardo de bens para o 
cumprimento das obrigações assumidas, com prejuízo dos contratantes. Confiram-se os arestos: 
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CONSTRUTORA SAN ROMAM S/A, contra 
decisão denegatória de recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da 
Constituição Federal, em oposição ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - 
INTELIGÊNCIA DO ART. 28 DO CDC - NÃO APRESENTAÇÃO DE BENS À PENHORA - 
RETIRADA DOS SÓCIOS POUCO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA - ELEMENTOS 
SUFICIENTES PARA ENSEJAR A APLICAÇÃO DA TEORIA - PREENCHIDO OS REQUISITOS 
PREVISTOS NO ART. 50 CC - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO - POR MAIORIA. (fl. 415) 
1  BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário, 9ª ed. Rio de Janeiro:Editora Renovar, 
2004, p. 32-35.  6 (...) Trata-se de relação de consumo entre as partes e nota-se que houve abuso 
de direito por parte da ora Agravante, vez que a mera alteração de denominação da Empresa 
caracteriza má fé e desvio de finalidade, bem como o estado de insolvência da Empresa ora 
Agravante são elementos suficientes para ensejar a aplicação da teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica, nos termos do art. 28 caput do CDC. ... Desta forma, denota-se o desvio de 
finalidade e confusão patrimonial, configurando a desconsideração da pessoa jurídica, já que 
empresa como a Construtora San Roman S/A deveria se resguardar patrimonialmente ou 
financeiramente para o cumprimento de suas obrigações, o que não ocorreu e se caracteriza 
desorganização, má administração e desvio de finalidade por parte da ora Agravante. Entretanto, 
nem um bem ou valor foi reservado ou indicado para penhora, em razão dos bens existentes já 
estarem comprometidos, como se pode verificar na certidão de fls. 220 verso, o que 
consequentemente, transfere a responsabilidade para os sócios da pessoa jurídica que devem 
pagar com seu próprio patrimônio, tudo conforme dispõe o art. 50 do Código Civil Brasileiro. ... 
Contudo, como se verifica dos autos existe um débito de 43.851,21 (quarenta e três mil, oitocentos 
e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos) da ora Agravante junto à ora Agravada e este deve 
ser suprido, de forma que se aplica ao caso em tela o art. 28 § 5º do CDC para desconsiderar a 
personalidade jurídica da ora Agravante em função de estar causando obstáculo ao ressarcimento 
do valor ao consumidor, ora Agravada. (fls. 417/419 - grifei)(...)Ante o exposto, nego provimento ao 
agravo deinstrumento.2 1.- MARÍLIA DE MORAIS MARQUES interpõe Agravo de Instrumento 
contra Decisão denegatória de Recurso Especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do art. 105, 2  
BRASIL. STJ. Ag 1039348. Relator Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/RS). Julgamento_ 17/06/2010. Data da publicação: 23/06/2010.  7 III, da 
Constituição Federal, interposto contra Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(Relator para o Acórdão Des. ANTÔNIO DE PÁDUA), assim ementado: AGRAVO DE 
INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RECURSO 
IMPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser declarada 
incidentalmente, mas em ação de conhecimento movida para esse fim, quando será observado o 
devido processo legal e o direito de ampla defesa. V.v.: O fechamento de estabelecimento 
comercial e a inexistência de bens da sociedade capazes de suportar o cumprimento de obrigação 
assumida permitem que a responsabilidade recaia sobre os sócios, desconsiderando-se a 
personalidade jurídica da empresa. 2.- As razões do Recurso Especial apontam como contrariado 
o artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como dissídio jurisprudencial, 
pugnando pela aplicação da Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica em fase de 
execução da ação de revisão do contrato de compra e venda de imóvel. 3.- Sem contrarrazões ao 
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Recurso Especial, foi negado seguimento ao Apelo extremo, subindo os autos a esta Corte por 
meio da interposição de Agravo de Instrumento. É o relatório. 4.- O tema já está pacificado pela 
jurisprudência firmada nesta Corte, de modo que não há necessidade de processamento do 
Recurso Especial e posterior envio às sobrecarregadas pautas de julgamento deste Tribunal, nos 
termos do art. 544, § 3º, do CPC. 5.- O Colegiado estadual, analisando o Agravo de Instrumento 
interposto contra Decisão que negou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, 
decidiu, por maioria, com base nos seguintes fundamentos: A SRª. DESª. EVANGELINA 
CASTILHO DUARTE: VOTO Tratam os autos de agravo de instrumento contra decisão que 
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Agravada, em execução 
movida pela Agravante, sob o fundamento de não estarem evidenciados os requisitos para tanto. 
(...) Fundamenta seu pedido no art. 28, §5º do CDC, que permite a desconsideração da 
personalidade jurídica  8 sempre que houver obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados 
aos consumidores. Acrescenta que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser 
realizada na execução. (...) Resta evidente a alteração contratual da Agravada, não apenas 
quanto ao seu próprio nome e quanto aos sócios que integram a sociedade, como também quanto 
ao objeto social da empresa, que, conforme demonstra o novo nome empresarial registrado na 
Junta Comercial, trata de comércio e distribuição de cachaça, cigarros e artesanatos. Ora, tal 
alteração de objeto social pode indicar irregularidades, porquanto houve modificação esdrúxula do 
ramo de atuação da empresa outrora registrada. (...)DIANTE DO EXPOSTO, dou provimento ao 
recurso apresentado por MARÍLIA DE MORAIS MARQUES, para modificar a r. decisão recorrida, 
desconsiderando a personalidade jurídica da Agravada, incluindo no pólo passivo desta demanda 
seus sócios, que deverão ser regularmente citados e cujos bens passam a responder pelo débito 1 
- Pode o síndico da massa falida postular a desconsideração da personalidade jurídica de 
empresas coligadas à falida nos próprios autos da falência, prescindindo a providência de ação 
autônoma. Iterativos precedentes. 2 - Recurso especial conhecido e provido.(REsp 1034536/MG, 
Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJe 16/02/2009) 
 
Não obstante o entendimento acima esposado, é necessário ressaltar que não se vislumbra até 
este momento razões suficientes para a inclusão do sócio no polo passivo, muito menos da 
empresa ESTAI, sendo certo que a única identidade entre esta e a executada é seu sócio 
presidente, e tal não se afigura razão suficiente para que responda pelas dividas de outras 
empresas. 
 
Igualmente, o detentor das ações da empresa Incorporadora não deve figurar no polo passivo, por 
não ter, em princípio, qualquer responsabilidade pelas dividas assumidas.  
 
Por tais fundamentos, determino o ingresso da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. (OU 
S.A.) no polo passivo, com a consequente citação para que efetue o pagamento do débito, nos 
termos do artigo 652 do Código de Processo Civil.  
 

Rio de Janeiro, 18/01/2016. 
 
 

Cristina de Araujo Goes Lajchter - Juiz em Exercício 
 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Cristina de Araujo Goes Lajchter 
 

Em ____/____/_____ 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA __ VARA CÍVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

GRERJ Eletrônica nº 21015941023-07 

 

 

  GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA., 

sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.172.364/0001-02, com 

sede nesta cidade, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 245, sala 

301, Leblon, vem, por seus advogados abaixo assinados, 

regularmente constituídos (doc. 1), propor execução de título 

extrajudicial contra PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.995.753/0001-09, com sede 

nesta cidade, na Rua da Ajuda, nº 35, 12º andar, sala 1201 

(parte), Centro, pelos motivos expostos a seguir: 

 





2 
 

A DÍVIDA 

E 

O INADIMPLEMENTO 

 

1. Mediante instrumento particular de 15.5.14, a PASCRO 

confessou dever à GENUS a importância de R$ 295.741,12 

(duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e um 

reais e doze centavos) (doc. 2). No documento, ficou 

estabelecido que a dívida seria paga até 20.5.14, através do 

depósito do cheque nº 850002, da conta corrente nº 5428-3, de 

titularidade da PASCRO, na agência nº 3439-8 do Banco do 

Brasil S.A. Posteriormente, o cheque foi substituído pelo de 

nº 850004 (doc. 3).   

 

2. Frustrada a compensação do cheque, a GENUS tentou 

resolver a questão amigavelmente. Sem êxito, em 23.10.14, 

notificou-se a devedora para pagar o débito no prazo de 72h 

(setenta e duas horas) (doc. 4).  

 

3. Mais uma vez sem qualquer manifestação da PASCRO, não 

restou alternativa à credora senão a propositura desta 

execução.  

 

            RESSALVA IMPORTANTE 

 

4. Sem que importe renúncia a qualquer direito, a GENUS 

informa que, neste momento, apenas executará a devedora 

principal da obrigação, considerando a existência de carta de 

fiança, de 06.5.14, na qual a Sra. Maria Cristina Amaral Pinho 

de Almeida se obrigou, solidariamente, ao pagamento parcial da 

dívida, especificamente, no valor de R$ 255.083,32 (duzentos e 

cinquenta e cinco mil, oitenta e três reais e trinta e dois 

centavos) (doc. 5).                                                    
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PEDIDO 

 

5. Tudo posto, a exequente requer a V.Exa., após a 

fixação dos honorários advocatícios (CPC, art. 652-A), se 

digne determinar a citação da executada, por Oficial de 

Justiça, para que, no prazo de 3 (três) dias (CPC, art. 652), 

efetue o pagamento da quantia de R$ 313.288,43 (trezentos e 

treze mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e três 

centavos) (doc. 6), devidamente atualizada.  

 

6. Requer, ainda, seja determinada a imediata expedição 

de certidão comprobatória do ajuizamento desta execução, para 

fins de averbação nos competentes registros, conforme o 

disposto no art. 615-A do Código de Processo Civil.   

 

7. Diante da nova sistemática do processo digital, 

coloca-se à disposição para apresentar, em Cartório, o 

contrato e o cheque originais aqui apresentados como 

documentos nos 2 e 3. 

 

8. Dando à causa o valor de R$ 313.288,43 (trezentos e 

treze mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e três 

centavos), a exequente informa, em atenção ao art. 39, I, do 

Código de Processo Civil, que os seus advogados receberão 

intimações no endereço constante do timbre, nesta cidade, e 

requer a inclusão dos nomes dos subscritores desta no sistema 

processual, para que constem das futuras publicações, sob pena 

de nulidade, consoante o disposto no art. 236, § 1º, do Código 

de Processo Civil. 

 
 

Nestes termos, 
P.deferimento. 

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2014. 
 
 

Wilson Pimentel 
OAB/RJ 122.685 

Pedro Paulo de Barros Barreto 
OAB/RJ 123.137 

  





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 29/01/2016,

na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2016 

Cartório da 47ª Vara Cível





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 29/01/2016, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2016 

Cartório da 47ª Vara Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Juntada de Mandado

Atualizado em 03/03/2016

Data 01/03/2016





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
Central de Mandados das Varas Cív/empr/reg. Pub da Capital 
 
Comarca da Capital 
Cartório da 47ª Vara Cível 
Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Mandado: 2016007367 
 
 

                                    
    1282                                                                                                                                                     
MARCOSFERRAZ   

 

                                        CERTIDÃO POSITIVA - PESSOA JURÍDICA 

 

Certifico que, em cumprimento ao mandado anexo, nesta data, às 17:50, compareci ao 

seguinte endereço: Rua da Ajuda, nº 35, 12º andar, Centro, onde, preenchidas as 

formalidades legais, citei o(a) Nitpar Participacoes Ltda., na pessoa do(a) Sr. André 

Luis Rodrigues dos Santos, OAB-MG, nº 118.658 (por ele declinado), que informou 

possuir poderes para receber o mandado,  ato contínuo recebeu a contrafé e exarou o 

ciente. Dou fé. 

 

Observação: 

 

 

 

 

 

              Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2016. 

                                                                

                                                                                     

 

Data: 29/02/2016 15:49:19
Local TJ-RJ
Motivo: Assinado por MARCOSFERRAZ









 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 47ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA CAPITAL  DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

 

 

 

 

 

Processo n.º 0487589-69.2014.8.19.0001 

 

NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A , já qualificada nos autos do processo 

em epígrafe em que contende com GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE 

RECURSOS LTDA , vem por intermédio de seus advogados abaixo assinados, 

expor para ao final requerer o que se segue. 

A ré fora citada em ação de execução por título extrajudicial para o 

pagamento da quantia mencionada na exordial que instrumentaliza a presente 

ação aonde é certo que a referida não tem a intenção ou sentimento volitivo de 

prejudicar a percepção do Direito da exequente,porém alguns fatos devem ser 

trazidos a baila para um melhor entendimento do ora vergastado. 

PRELIMINARMENTE 

DA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À PASCRO 

PARTICIPAÇÕES S/A  

    Uma vez que foi reconhecida pelo juízo a incorporação da ora 

peticionante e executada no polo passivo da presente lide, é claro e cristalino a 

necessidade de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da PASCRO 







 

 

PARTICIPAÇÕES S/A para figurar na presente lide, uma vez que incorporada, 

não existe mais no mundo jurídico e por este motivo fora incluído na marcha 

processual a ora executada que se manifesta através deste petitório. 

Pelo exposto, se faz necessária a exclusão da PASCRO 

PARTICIPAÇÕES S/A do polo passivo da presente lide, uma vez que o objeto 

da ação carece em face desta, pela própria incorporação já conhecida. 

DA CONCENTRAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO  

 

DA NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DA EMPRESA 

CONTROLADORA PARA A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS  

Os grupos econômicos, ou societários, são uma "concentração de 

empresas, sob a forma de integração , participações societárias que ocasiona 

de forma legal que uma se sobreponha à outra e acabe exercendo o papel de 

controladora , sendo certo que todas obedecem uma única direção econômico, 

aonde neste diapasão se faz necessário informar que a controladora da 

executada é a empresa RIO NAVE SERVIÇOS NAVAIS , com sede à Rua 

Carlos Seidl, 714, parte, Caju, Rio de Janeiro, CEP n°: 20.931-002, inscrita no 

CNPJ sob o nº 02.653.181/0001-80,que atualmente encontra-se aguardando a 

conclusão e decisão sobre o arrendamento que a referida possui no pátio 

aonde opera as suas atividades para que possa então, ter a continuidade de 

suas atividades e por consequência quitar todos os débitos de suas 

controladas. 

Conforme se infere da documentação anexada à esta presente 

manifestação, é de fundamental importância que a empresa controladora 

novamente se recupere em suas atividades para que posteriormente os débitos 

da controlada sejam devidamente solvidos junto a credores. 





 

 

Salvo melhor juízo a jurisprudência hodierna não difere deste 

pensamento ora esposado, como se verifica abaixo: 

 

TJ-RJ - APELACAO APL 01635445020098190001 RJ 0163544-
50.2009.8.19.0001 (TJ-RJ) 

Data de publicação: 15/04/2014 
Ementa: Civil e empresarial. Nulidade de negócio jurídico. Sociedades em 
liquidação extrajudicial. Cancelamento de cotas patrimoniais de associação 
civil. Ato impugnado pela empresa  controladora . Alegação de preterição da 
forma estabelecida pela Lei de Liquidação Extrajudicial para a alienação de 
bens da massa. Condições da ação. A legitimação extraordinária se verifica  
quando o acionista controlador invoca em nome de sociedade controlada 
o direito que entende assiste a esta última, buscando de maneira direta 
preservar a massa de eventuais irregularidades ocorridas durante o 
regime de liquidação extraordinária e, indiretamente, os direitos 
da controladora diante de sua responsabilidade solidária por eventuais 
prejuízos . “ 

 

TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL AC 1611 SP 0001611-61.2012.4.03.6106 (TRF-3)  

Data de publicação: 05/06/2014 
Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - GRUPO ECONÔMICO 
DESNUDADO ATRAVÉS DA OPERAÇÃO "GRANDES LAGOS", 
ENGENDRADO PARA A CONSECUÇÃO DE FRAUDES FISCAIS -
 RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA , NOS MOLDES DO ART. 124 , I , CTN - 
CONSTITUIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS COMPONENTES DO GRUPO 
EM DATA POSTERIOR À OCORRÊNCIA DE PARCELA DOS FATOS 
GERADORES : IRRELEVÂNCIA - RESPONSABILIZAÇÃO 
DAS EMPRESAS CONTROLADORAS DA EXECUTADA  . “ 
 
 Ou seja para a executada, o valor devido que por sinal é de expressivo 
montante, só poderá de fato ser solvido quando a empresa controladora 
integrante do mesmo grupo econômico, estiver devidamente refeita e inserida 
novamente dentro do mercado após a resolução do seu arrendamento que já 
se encontra em fase de julgamento. 
 
 Por lógica, que esta executada , como exposto, que não tem o mínimo 
interesse em confundir o direito da exequente, pelo contrário, vem pugnar que 
seja efetuada através de sua empresa controladora, aonde de fato vem todo o 
capital que gerencia esta manifestante. 
 





 

 

 Portanto, pelo exposto, vem esta executada requerer e pugnar pelo 
sobrestamento do feito por 90 ( noventa) dias, para que a situação de sua 
empresa controladora seja resolvida quando, então terá à sua disposição 
capital suficiente solver todas as dívidas para o prosseguimento de suas 
atividades da maneira devida.  

 

 

Temos em que,  

Requerem deferimento. 

Rio de Janeiro, 07 de março de 2016 

 

(assinado eletronicamente)  

Acácio Cezar Barreto 

OAB/RJ 169.268. 
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Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Juiz Cristina de Araujo Goes Lajchter

Data da Conclusão 01/07/2016

Data da Devolução Não devolvido.
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Fls.  
Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - CPC - Confissão de Dívida   
Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA  

       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Cristina de Araujo Goes Lajchter 

 
Em 01/07/2016 

 
 
 

Despacho               
 
Certifique o cartório acerca da regularidade da representação processual de NITPAR 
PARTICIPAÇÕES LTDA, anotando-se onde couber.  
 
Diga o exequente acerca do acrescido às fls. 251 e seguintes. 
 
Em seguida, conclusos para decisão.  
 

Rio de Janeiro, 01/07/2016. 
 
 

Cristina de Araujo Goes Lajchter - Juiz em Exercício 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Cristina de Araujo Goes Lajchter 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4AED.IP3N.2AIM.G75F 
Este código pode ser verificado em: http://www4.tjrj.jus.br/CertidaoCNJ/validacao.do 

Øþ 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 08/07/2016





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 47ª Vara Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2016.

Nº do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001

Partes: Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A.
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA

Destinatário: WILSON FERNANDES PIMENTEL

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Certifique o cartório acerca da regularidade da representação processual de NITPAR 
PARTICIPAÇÕES LTDA, anotando-se onde couber. 

Diga o exequente acerca do acrescido às fls. 251 e seguintes.

Em seguida, conclusos para decisão.
Øþ
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 47ª Vara Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2016.

Nº do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001

Partes: Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A.
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA

Destinatário: ANDRÉ LUIS RODRIGUES DOS SANTOS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Certifique o cartório acerca da regularidade da representação processual de NITPAR 
PARTICIPAÇÕES LTDA, anotando-se onde couber. 

Diga o exequente acerca do acrescido às fls. 251 e seguintes.

Em seguida, conclusos para decisão.
Øþ
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 47ª Vara Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2016.

Nº do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001

Partes: Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A.
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA

Destinatário: PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Certifique o cartório acerca da regularidade da representação processual de NITPAR 
PARTICIPAÇÕES LTDA, anotando-se onde couber. 

Diga o exequente acerca do acrescido às fls. 251 e seguintes.

Em seguida, conclusos para decisão.
Øþ

1195





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 18/07/2016,

na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2016 

Cartório da 47ª Vara Cível





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 18/07/2016, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2016 

Cartório da 47ª Vara Cível





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ANDRE LUIS RODRIGUES DOS SANTOS foi tacitamente intimado(a) pelo portal em

18/07/2016, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2016 

Cartório da 47ª Vara Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 22/07/2016

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





 

 

 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 47ª VARA CÍVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo nº 0487589-69.2014.8.19.0001 

 

  GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA., nos 

autos da execução de título extrajudicial que, perante esse 

MM. Juízo, move contra NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A., vem, por 

seus advogados abaixo assinados, em cumprimento ao r. despacho 

de fls. 278, apresentar a seguinte manifestação sobre a 

petição de fls. 251/254: 
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DÍVIDA RECONHECIDA 

 

1.  Regularmente citada em 22.02.16 (cf. fls. 248 e 249), 

a NITPAR, em 07.3.16, apresentou singela petição na qual, 

reconhecendo o crédito da GENUS, requereu o sobrestamento do 

feito por 90 dias, “para que a situação de sua empresa 

controladora seja resolvida, quando então terá a sua 

disposição capital suficiente [para] solver todas as dívidas 

para o prosseguimento de suas atividades de maneira devida” 

(cf. fls. 254). 

 

2.  Mais de 130 dias se passaram sem que a devedora 

pagasse, oferecesse um único bem à penhora, uma proposta para 

quitar o valor da execução —— atualmente, em R$ 487.949,14 

(quatrocentos e oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e 

nove reais e quatorze centavos – doc. anexo) ——, ou mesmo 

embargasse à execução, o que demonstra o seu manifesto 

interesse em procrastinar o desfecho do caso. 

 

3.  Diante desse cenário, a GENUS requer a V.Exa. se 

digne determinar (i) a expedição de certidão (custas já 

recolhidas com a inicial), para fins falimentares, informando, 

nos termos do art. 94, II, da Lei nº 11.101/2005, que a 

NITPAR não pagou o valor executado, não depositou nem nomeou à 

penhora bens suficientes dentro do prazo legal; bem como (ii) 

a suspensão desta execução, para os devidos fins e efeitos de 

direito. 

 
Nestes termos, 
P.deferimento. 

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2016. 
 
 

Wilson Pimentel 
OAB/RJ 122.685 

Pedro Paulo de Barros Barreto 
OAB/RJ 123.137 

 











Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 02/09/2016

Data 02/09/2016

Descrição Certifico e dou fé que a representação processual da

empresa ré NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. foi anotada

corretamente de acordo com procuração de fls.255.





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Juiz Cristina de Araujo Goes Lajchter

Data da Conclusão 27/09/2016

Data da Devolução Não devolvido.





Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                     
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital  
Cartório da 47ª Vara Cível  
Av. Presidente Vargas, 2555 6º Pav. 604/613/623CEP: 20210-030 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2224   
e-mail: cap47vciv@tjrj.jus.br  
 
 

110                                                                        CRISTINAGOES                                                                                      

Fls.  
Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - CPC - Confissão de Dívida   
Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA  

       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Cristina de Araujo Goes Lajchter 

 
Em 27/09/2016 

 
 
 

Despacho               
 
1) Ante a ausência de manifestação do executado Nitpar Participações Ltda., certifique o cartório 
que a aludida empresa não pagou o valor executado, não depositou nem nomeou à  
penhora bens suficientes dentro  do prazo legal. 
 
2) Considerando o pedido formulado pelo exequente, SUSPENDO a presente execução, pelo 
prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. 
 
Após o decurso deste prazo, com ou sem manifestação das partes, voltem conclusos.  
 

Rio de Janeiro, 27/09/2016. 
 
 

Cristina de Araujo Goes Lajchter - Juiz em Exercício 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Cristina de Araujo Goes Lajchter 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4RBS.EHA4.UTEK.HELH 
Este código pode ser verificado em: http://www4.tjrj.jus.br/CertidaoCNJ/validacao.do 

Øþ 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 18/10/2016





 

1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 47ª Vara Cível 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2016. 

 
Nº do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
 
Partes: Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA 
 
Destinatário: WILSON FERNANDES PIMENTEL 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
1) Ante a ausência de manifestação do executado Nitpar Participações Ltda., certifique o cartório 
que a aludida empresa não pagou o valor executado, não depositou nem nomeou à  
penhora bens suficientes dentro  do prazo legal. 
 
2) Considerando o pedido formulado pelo exequente, SUSPENDO a presente execução, pelo 
prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. 
 
Após o decurso deste prazo, com ou sem manifestação das partes, voltem conclusos. 
Øþ 





 

1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 47ª Vara Cível 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2016. 

 
Nº do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
 
Partes: Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA 
 
Destinatário: PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
1) Ante a ausência de manifestação do executado Nitpar Participações Ltda., certifique o cartório 
que a aludida empresa não pagou o valor executado, não depositou nem nomeou à  
penhora bens suficientes dentro  do prazo legal. 
 
2) Considerando o pedido formulado pelo exequente, SUSPENDO a presente execução, pelo 
prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. 
 
Após o decurso deste prazo, com ou sem manifestação das partes, voltem conclusos. 
Øþ 





 

1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 47ª Vara Cível 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2016. 

 
Nº do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
 
Partes: Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA 
 
Destinatário: ANDRÉ LUIS RODRIGUES DOS SANTOS 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
1) Ante a ausência de manifestação do executado Nitpar Participações Ltda., certifique o cartório 
que a aludida empresa não pagou o valor executado, não depositou nem nomeou à  
penhora bens suficientes dentro  do prazo legal. 
 
2) Considerando o pedido formulado pelo exequente, SUSPENDO a presente execução, pelo 
prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. 
 
Após o decurso deste prazo, com ou sem manifestação das partes, voltem conclusos. 
Øþ 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 18/10/2016

Data 18/10/2016

Descrição Venham as custas para extração da Certidão deferida,

eis que não foi paga na GRERJ inicial: Atos dos

Escrivães (1102-3) = R$ 14,89 + acréscimos.





Estado do Rio de Janeiro 
Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital  
Cartório da 47ª Vara Cível  

Av. Presidente Vargas, 2555 6º Pav. 604/613/623CEP: 20210-030 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: 2588-2224   e-mail: cap47vciv@tjrj.jus.br 
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Processo Eletrônico 

 
          Processo : 0487589-69.2014.8.19.0001                                                               
                                                   
Fls: 
 
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - CPC - Confissão de Dívida 
 
          
 
 

Atos Ordinatórios 

 
 
Venham as custas para extração da Certidão deferida, eis que não foi paga na GRERJ inicial: Atos dos 
Escrivães (1102-3) = R$ 14,89 + acréscimos. 
 
 

Rio de Janeiro, 18/10/2016. 
 
 
 

Marco Aurelio Correia - Subst. do Escrivão - Matr. 01/18959 
Øþ 

 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 18/10/2016





 

1197 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 47ª Vara Cível 
 
 

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 
 

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2016. 

 
No. do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
 
Destinatário: WILSON FERNANDES PIMENTEL 
 
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Venham as custas para extração da Certidão deferida, eis que não foi paga na 
GRERJ inicial: Atos dos Escrivães (1102-3) = R$ 14,89 + acréscimos. 
  
 
 

 
Øþ 





 

1197 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 47ª Vara Cível 
 
 

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 
 

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2016. 

 
No. do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
 
Destinatário: PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS 
 
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Venham as custas para extração da Certidão deferida, eis que não foi paga na 
GRERJ inicial: Atos dos Escrivães (1102-3) = R$ 14,89 + acréscimos. 
  
 
 

 
Øþ 





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 28/10/2016,

na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2016 

Cartório da 47ª Vara Cível





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ANDRE LUIS RODRIGUES DOS SANTOS foi tacitamente intimado(a) pelo portal em

28/10/2016, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2016 

Cartório da 47ª Vara Cível





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 28/10/2016, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2016 

Cartório da 47ª Vara Cível





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 28/10/2016, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2016 

Cartório da 47ª Vara Cível





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 28/10/2016,

na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2016 

Cartório da 47ª Vara Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 29/10/2016

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





 
 
 

 

 
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 47ª VARA CÍVEL 

 

 

 

 

GRERJ Nº 01916161965-76 

 
Processo nº 0487589-69.2014.8.19.0001 

 

  GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA., nos 

autos da execução de título extrajudicial que, perante esse 

MM. Juízo, move contra NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA., vem, por 

seus advogados abaixo assinados, em cumprimento ao ato 

ordinatório de fls. 297, informar a V.Exa. que já efetuou o 

pagamento das custas judiciais para a expedição de certidão 

para fins falimentares solicitada às fls. 287 e 288. 

 
Nestes termos, 
P.deferimento. 

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016. 
 

 
 
 

Wilson Pimentel  
OAB/RJ 122.685 

Pedro Paulo de Barros Barreto 
OAB/RJ 123.137 

 







Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 08/11/2016

Data da Juntada 08/11/2016

Tipo de Documento Extrato da GRERJ





Extrato de GRERJ ELETRÔNICA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

COMARCA DA CAPITAL CARTÓRIO DA 47ª VARA CÍVEL

Receita/Conta Descrição Valor

Atos dos Escrivães R$14,891102-3

CAARJ / IAB R$1,482001-6

OUTROS FUNDOS R$0,746898-0000215-1

OUTROS FUNDOS R$0,746898-0000208-9

Total: R$17,85

Rio de Janeiro, 08-novembro-2016

                                                                                                                                          .

SILVIO REYNALDO SOBRAL SORIANO

010000029220

Observação: Cálculo do FUNDPERJ e do FUNPERJ -: 5% dos valores atinentes às custas judiciais e 

aos emolumentos de registro/baixa.

GRERJ: 0191616196576

Pagamento: 20/10/2016 

Uso: GRERJ conferida correta

CPF/CNPJ: 10172364000102 Autenticação: 00026112393

Nome de quem faz o recolhimento: GENUS CAPITAL 

GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Informação complementar: EXECUTADO: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTROS    EXEQUENTE: GENUS 

CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Data de utilização da GRERJ: 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Digitação de Documentos

Atualizado em 23/11/2016

Data 23/11/2016

Descrição





Estado do Rio de Janeiro 
Poder Judiciário 
Tribunal de justiça 
Comarca da Capital  
Cartório da 47ª Vara Cível  
Av. Presidente Vargas, 2555 6º Pav. 604/613/623CEP: 20210-030 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 
2588-2224   e-mail: cap47vciv@tjrj.jus.br  
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MARCOA 

 
 

C E R T I D Ã O 

Processo Eletrônico 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001   
Distribuído em : 12/12/2014 
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - CPC - Confissão de Dívida 
Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
Executado: NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA 
 
 
 
 Em cumprimento ao disposto no artigo 828 do Novo Código de Processo Civil, tendo em 
vista o requerimento do exequente,  CERTIFICO que foi admitida a seguinte ação de execução no Juizo 
da Cartório da 47ª Vara Cível da Comarca da Rio de Janeiro: 
 
Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001   
Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
CNPJ do Exequente: 10.172.364/0001-02 
Executados: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A.; NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA 
CNPJ dos Executados: 11.995.753/0001-09  -  07.984.706/0001-84 
Valor da Causa: R$ 313.288,43 
Valor da Dívida atualizado: R$ 487.949,14 
Data da Admissão da Execução: 12/12/2014 

 
 
 Certidão, ainda, que os Executados  não pagaram o valor executado, não depositaram; 
nem nomearam à penhora bens suficientes dentro  do prazo legal. Certidão emitida na forma prevista 
pelo artigo 160-A da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça 
 

 
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2016. 

 
 
 

Marco Aurelio Correia - Subst. do Escrivão - Matr. 01/18959 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 23/11/2016

Data 23/11/2016

Descrição Ao exequente para, mediante recibo, retirar Certidão.





Estado do Rio de Janeiro 
Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital  
Cartório da 47ª Vara Cível  

Av. Presidente Vargas, 2555 6º Pav. 604/613/623CEP: 20210-030 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: 2588-2224   e-mail: cap47vciv@tjrj.jus.br 
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Processo Eletrônico 

 
          Processo : 0487589-69.2014.8.19.0001                                                               
                                                   
Fls: 
 
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - CPC - Confissão de Dívida 
 
          
 
 

Atos Ordinatórios 

 
 
Ao exequente para, mediante recibo, retirar Certidão. 
 
 

Rio de Janeiro, 23/11/2016. 
 
 
 

Marco Aurelio Correia - Subst. do Escrivão - Matr. 01/18959 
Øþ 

 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 23/11/2016





 

1197 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 47ª Vara Cível 
 
 

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 
 

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2016. 

 
No. do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
 
Destinatário: WILSON FERNANDES PIMENTEL 
 
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Ao exequente para, mediante recibo, retirar Certidão. 
  
 
 

 
Øþ 





 

1197 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 47ª Vara Cível 
 
 

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 
 

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2016. 

 
No. do Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
 
Destinatário: PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS 
 
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Ao exequente para, mediante recibo, retirar Certidão. 
  
 
 

 
Øþ 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Suspensão da Execução

Atualizado em 23/11/2016

Data 23/11/2016





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 03/12/2016,

na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 2016 

Cartório da 47ª Vara Cível





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 03/12/2016, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 2016 

Cartório da 47ª Vara Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 04/12/2016

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





 

 

 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 47ª VARA CÍVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo nº 0487589-69.2014.8.19.0001 

 

  GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA., nos 

autos da execução de título extrajudicial que, perante esse 

MM. Juízo, move contra NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A., vem, por seu 

advogado abaixo assinado, requerer a V.Exa. se digne 

determinar a juntada do substabelecimento adiante. 

 

Nestes termos, 
P.deferimento. 

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2016. 
 

 
Pedro Paulo de Barros Barreto 

OAB/RJ 123.137 







SUBSTABELECIMENTO 

 

  Sem deles me demitir, substabeleço, nos limites da 

lei, ao estagiário MATHEUS CRISTOVÃO CARLOS DE ANDRADE, 

inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do 

Rio de Janeiro, sob o nº 209.902-E, com escritório, nesta 

cidade, na Praça XV de Novembro, nº 20, 7º e 8º andares, 

Centro, os poderes a mim conferidos por GENUS CAPITAL GROUP 

GESTORA DE RECURSOS LTDA., nos autos da execução de título 

extrajudicial que, perante o MM. Juízo da 47ª Vara Cível da 

Comarca da Capital, move contra NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 

(processo nº 0487589-69.2014.8.19.0001). 

 

 Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2016. 
 

 
Pedro Paulo de Barros Barreto 

OAB/RJ 123.137 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 09/12/2016

Data da Juntada 09/12/2016

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





 

 

 
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 47ª VARA CÍVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo n o 0487589-69.2014.8.19.0001 

 

 GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA., nos 

autos da execução de título extrajudicial que, perante esse MM. 

Juízo, move contra NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A., vem, por seu 

advogado abaixo assinado, requerer a V.Exa. se digne determinar a 

expedição de certidão para fins falimentares da devedora, 

observando-se as normas pertinentes ao protesto do respectivo 

título, pedido este já deferido, inclusive, encontrando-se o 

processo suspenso, na forma da lei. 







2 
 

 Na oportunidade, apresenta a planilha atualizada do 

débito em anexo, no valor de R$ 509.372,87 (QUINHENTOS E NOVE 

MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) . 

  

Nestes termos, 
P.deferimento. 

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2016. 
 
 
 

Pedro Paulo de Barros Barreto 
OAB/RJ 123.137 

 

 

 

 





 

 

PLANILHA DE DÉBITO 

NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 

09.12.2016 

 

(1)  VALOR INICIAL:  R$ 295.741,12 

 

(2)  DATA VENCIMENTO:  20.05.2014 

 

(3)  FATOR CORREÇÃO:  1,17862050 

 

(4)  VALOR CORRIGIDO:  R$ 347.898,27 

 

(5)  JUROS:    R$ 106.572,84 

 

(6)  SUBTOTAL (4 + 5):  R$ 454.471,11 

 

(7)  HONORÁRIOS (10%):  R$ 45.447,11 

 

(8)  SUBTOTAL (6 + 7):   R$ 499.918,22 

 

(9)  CUSTAS JUDICIAIS:  R$ 6.474,41 

 

(10)  DATA DESEMBOLSO:  12.12.2014 

 

(11)  FATOR CORREÇÃO:  1,17862050 

 

(12)  VALOR CORRIGIDO:  R$ 7.630,87 

 

(13)  JUROS:    R$ 1.823,78 

 

(14)  SUBTOTAL (12 + 13):  R$ 9.454,65  

 

(15)  TOTAL (8 + 14):  R$ 509.372,87 

 

(QUINHENTOS E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E 

OITENTA E SETE CENTAVOS)  
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Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 09/12/2016

Data da Juntada 09/12/2016

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA PROTESTO
REQUERIMENTO 001/2016

Dados do Processo

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001
Vara/Juizado: Comarca da Capital - 47ª Vara Cível

Dados do Credor

Nome: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 10.172.364/0001-02

Endereço Residencial: Avenida Ataulfo de Paiva, 245 - 301, Em frente ao Shopping Rio Design. - null - Selecione - RJ - CEP: 22.440-032

Dados do(s) Devedor(es)

Nome: NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 07.984.706/0001-84

Endereço Residencial: Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215

Valor da Condenação: R$ 454.471,11

Valor dos Honorários da Execução: R$ 45.447,11

Total Geral da Certidão: R$ 499.918,22

Dados Adicionais do Requerente

Nome do Advogado/Parte: PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS

CPF: 080.831.557-99

Endereço Comercial: Praça Quinze de Novembro, 20 - 8º andar, Antigo Prédio da Bolsa de Valores - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP:
20.010-010

E-mail: pedropaulo@sbadv.com.br

Telefone Móvel: (21) 99982-3320

Telefone Fixo: (21) 3221-9000

1. A certidão de crédito extraída de processo judicial com decisão transitada em julgado é título executivo judicial hábil para o protesto extrajudicial, nos termos
do art. 517. da Lei nº 13.105/2015. O protesto será requerido no Tabelionato da Comarca em que o processo teve curso perante o Juízo de origem.

2. O "Valor a ser protestado" deve observar estritamente o que for reconhecido na sentença, devendo incluir o valor principal, os juros, multa, honorários
advocatícios da fase de conhecimento (exatamente conforme previsto na decisão) e a multa a que se refere o art. 523 § 1º do NCPC. Quaisquer outros itens
devem ser excluídos do cálculo.

3. A presente certidão é emitida com base nos elementos apresentados pelo advogado requerente, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer divergência
com relação aos dados fornecidos.

4. Sem que tenha havido pagamento ou qualquer movimentação processual, com a expedição da presente certidão, nos termos do Ato Executivo Conjunto
TJ/CGJ 07/2014, o processo de execução será objeto de baixa e arquivamento após sessenta dias.

Data: 09/12/2016 16:00:41 Local: TJ-RJ Motivo: Assinado por PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS Pág.: 1 de 1







�
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PLANILHA DE DÉBITO 

NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 

09.12.2016 

(1) VALOR INICIAL:  R$ 295.741,12 

(2) DATA VENCIMENTO:  20.05.2014 

(3) FATOR CORREÇÃO:  1,17862050 

(4) VALOR CORRIGIDO:  R$ 347.898,27 

(5) JUROS:    R$ 106.572,84 

(6) SUBTOTAL (4 + 5):  R$ 454.471,11 

(7) HONORÁRIOS (10%):  R$ 45.447,11 

(8) SUBTOTAL (6 + 7):   R$ 499.918,22 

(9) CUSTAS JUDICIAIS:  R$ 6.474,41 

(10) DATA DESEMBOLSO:  12.12.2014 

(11) FATOR CORREÇÃO:  1,17862050 

(12) VALOR CORRIGIDO:  R$ 7.630,87 

(13) JUROS:    R$ 1.823,78 

(14) SUBTOTAL (12 + 13):  R$ 9.454,65

(15) TOTAL (8 + 14):  R$ 509.372,87 

(QUINHENTOS E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E 

OITENTA E SETE CENTAVOS)  
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Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Juiz Cristina de Araujo Goes Lajchter

Data da Conclusão 15/12/2016

Data da Devolução Não devolvido.
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Fls.  
Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - CPC - Confissão de Dívida   
Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
Executado: NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA  

       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Cristina de Araujo Goes Lajchter 

 
Em 15/12/2016 

 
 
 

Decisão               
 
Defiro o requerido às fls. 329/330, nos termos do Ato Executivo Conjunto nº 18/2016 TJ/CGJ. 
Expeça-se a competente certidão. 
 
Em seguida, diga o exequente se persiste o interesse na suspensão do feito.  
 

Rio de Janeiro, 15/12/2016. 
 
 

Cristina de Araujo Goes Lajchter - Juiz em Exercício 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Cristina de Araujo Goes Lajchter 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4XIY.A1MZ.Z7YE.F9LJ 
Este código pode ser verificado em: http://www4.tjrj.jus.br/CertidaoCNJ/validacao.do 

Øþ 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA PROTESTO
REQUERIMENTO 001/2016

Dados do Processo

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001
Vara/Juizado: Comarca da Capital - 47ª Vara Cível

Dados do Credor

Nome: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 10.172.364/0001-02

Endereço Residencial: Avenida Ataulfo de Paiva, 245 - 301, Em frente ao Shopping Rio Design. - null - Selecione - RJ - CEP: 22.440-032

Dados do(s) Devedor(es)

Nome: NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 07.984.706/0001-84

Endereço Residencial: Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215

Valor da Condenação: R$ 454.471,11

Valor dos Honorários da Execução: R$ 45.447,11

Total Geral da Certidão: R$ 499.918,22

Dados Adicionais do Requerente

Nome do Advogado/Parte: PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS

CPF: 080.831.557-99

Endereço Comercial: Praça Quinze de Novembro, 20 - 8º andar, Antigo Prédio da Bolsa de Valores - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP:
20.010-010

E-mail: pedropaulo@sbadv.com.br

Telefone Móvel: (21) 99982-3320

Telefone Fixo: (21) 3221-9000

1. A certidão de crédito extraída de processo judicial com decisão transitada em julgado é título executivo judicial hábil para o protesto extrajudicial, nos termos
do art. 517. da Lei nº 13.105/2015. O protesto será requerido no Tabelionato da Comarca em que o processo teve curso perante o Juízo de origem.

2. O "Valor a ser protestado" deve observar estritamente o que for reconhecido na sentença, devendo incluir o valor principal, os juros, multa, honorários
advocatícios da fase de conhecimento (exatamente conforme previsto na decisão) e a multa a que se refere o art. 523 § 1º do NCPC. Quaisquer outros itens
devem ser excluídos do cálculo.

3. A presente certidão é emitida com base nos elementos apresentados pelo advogado requerente, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer divergência
com relação aos dados fornecidos.

4. Sem que tenha havido pagamento ou qualquer movimentação processual, com a expedição da presente certidão, nos termos do Ato Executivo Conjunto
TJ/CGJ 07/2014, o processo de execução será objeto de baixa e arquivamento após sessenta dias.

Data: 09/12/2016 16:00:41 Local: TJ-RJ Motivo: Assinado por PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS Pág.: 1 de 1
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Tipo de Documento Peça de informação





Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de justiça
Comarca da Capital
Cartório da 47a Vara Cível
Av. Presidente Vargas, 2555 6° Pav. 604/613/623CEP: 20210-030 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ Te!.:
2588-2224 e-mail: cap47vctv@tjrj.jiis.br

C E R T I D Ã O

Processo Eletrônico
Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001
Distribuído em : 12/12/2014
Cl as se/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - CPC - Confissão de Dívida
Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Executado: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A.
Executado: NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA

Em cumprimento ao disposto no artigo 828 do Novo Código de Processo Civil, tendo em
vista o requerimento do exequente, CERTIFICO que foi admitida a seguinte ação de execução no Juizo
da Cartório da 47a Vara Cível da Comarca da Rio de Janeiro:

Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001
Exequente: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ do Exequente: 10.172.364/0001-02
Executados: PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A.; NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ dos Executados: 11.995.753/0001-09 - 07.984.706/0001-84
Valor da Causa: R$ 313.288,43
Valor da Divida atuaiizado: R$ 487.949,14
Data da Admissão da Execução: 12/12/2014

Certidão, ainda, que os Executados não pagaram o valor executado, não depositaram;
nem nomearam à penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Certidão emitida na forma prevista
pelo artigo 160-A da Consolidação Normativa da Corregedoria Gerai da Justiça

Rio de Janeiro. 23 de novembro de 2016.

Marco Aurélio Correia - Subst. do Escrivão - Matr. 01/18959

1467
MARCOA





Processo: 0487589-69.2014.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE CITAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROT DE TITULOS DO BR foi regularmente citado(a)

pelo portal em 16/12/2016, na forma do art. 5º, § 1º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2016 

Cartório da 47ª Vara Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 11/01/2017

Data 11/01/2017

Descrição Intime-se o requerente para complementar as custas

calculada na certidão de fls. 357.
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 11/01/2017

Data da Juntada 11/01/2017

Tipo de Documento Certidão

Texto Documento eletrônico juntado em lote.
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Certifico que o presente feito foi registrado no sistema de 

informática sob o número: 
 
                          6456-65.2017.8.19.0001 

 
( ) Distribuição por dependência. 
Distribuição por dependência. 
Competência: Domicílio da parte autora/requerente (x   )  e da 
parte  ré/requerida  ( x )  abrangido  na  competência  
funcional/territorial do Foro Central da Comarca da Capital. 
(  ) Prevenção a ser apreciada. 
(  ) Reautuação /redistribuição/restauração. 
(   ) Pedido de antecipação de tutela/liminar.  
(  ) Pedido de prioridade na tramitação em razão da idade ou 
necessidade especial. 
( ) Petição inicial não assinada. 
( ) Procuração não juntada. 
( ) Contrafé não fornecida. 
 

Recolhimento de Custas Processuais 
 

(    ) Custas Judiciais corretamente recolhidas. 
(    ) Emolumentos corretamente recolhidos. 
( x  ) Taxa Judiciária corretamente recolhida. 
(   ) Pedido/deferimento de Gratuidade de Justiça.  
( ) Pedido de pagamento das Custas Judiciais e Taxa a 
posteriori/parceladamente/ao final. 
( ) Sem previsão legal/isenção/não incidência de Custas  e/ou 
Taxa Judiciária. 
( ) Previsão legal de pagamento de Custas Judiciais e  Taxa ao 
final (art. 24 da Lei 3350/99). 
( ) Custas Processuais não certificadas por incompatibilidade 
entre pré-cadastro e petição inicial (art. 6º do Prov. CGJ 21/08). 
(  ) Não há informação de pagamento. 
 
GRERJ nº : 

 
Vinculado ao Processo nº : 

  
 
 
 
 
 
 
 
Art.26 - A da Consolidação Normativa da CGJ (Provimento 
CGJ nº 40/2011) § 2º - Em caso de eventual necessidade,  
a complementação ou retificação do cálculo de custas e dos  
dados informados na certidão deverão ser feitas pela 
própria serventia judicial, sendo vedada em qualquer 
hipótese a devolução da petição inicial à Central de 
Autuação. 
 
 

 

Atos dos Escrivães 
( x ) Varas Cíveis e outras competências - conta 1102-3 
( ) 11ª Vara de Fazenda Pública - conta 1106-4 
( ) 12ª Vara de Fazenda Pública - conta 1105-6 
( )AVISO CGJ Nº 1.390/2014  

Resta a recolher: R$     17,38  
 
(  ) Atos dos Oficiais de Justiça - conta 1107-2 

Resta a recolher: R$     xxx  

 
(  ) Diligência Postal - conta 1110-6 
Resta a recolher: R$   xxx  
 
( ) Porte de Remessa e Retorno - conta 1104-9 
Resta a recolher: R$   xxx  

 
( ) CAARJ - conta 2001-6 
Resta a recolher R$ xxx  

                 Atos dos Distribuidores (registro/baixa) 
(  x) Varas Cíveis e outras competências - conta 1669-0012095-2 
( ) Varas de Fazenda Pública - conta 0445-0137200-9 
Outras Comarcas: 
( ) Campos - conta 0065.0210279-0    
( ) Niterói - conta 3071.0024739-1    
( ) Demais Comarcas - conta 2102-2 

Resta a recolher: R$   6,39  

 
( x) FETJ - conta 6246-0088009-4  

Resta a recolher: R$        1,28  

Distribuidor (2% - Lei 6370/2012) 
(x ) Varas Cíveis e outras competências - conta 2705-2 
(  ) Varas de Fazenda Pública - conta 2704-5 
Outras Comarcas:    
(  ) Campos - conta 2703-7 
(  ) Niterói - conta 2702-9 
(  ) Demais Comarcas - conta 2701-1 

Resta a recolher: R$       0,48  

 
( )FUNPERJ - conta 6898-208-9 
Resta a recolher: R$ xxx  
 
( )FUNDPERJ - conta 6898-215-1 
Resta a recolher: R$  xxx  
 
(  )Taxa Judiciária - conta 2101-4 
Resta a recolher: R$ xxx  
 
( x ) Diversos - conta 2212-9 – Contra-fé, Provimento 41, com 
Aviso 1390/2014. 
Resta a recolher: R$ 4,26  
 

Certifico que procedi  à  devida  autuação,  obedecendo  às  
disposições do art. 187 da Consolidação Normativa da CGJ. 
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2017. 
Nome: Daniel Freitas matrícula 01 / 28109 

     PODER JUDICIÁRI-O 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

CENTRAL DE AUTUAÇÃO 

   C E R T I D Ã O Recolhimento Incorreto/Inexistente 
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Extrato de GRERJ ELETRÔNICA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA DA CAPITAL DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL

Receita/Conta Descrição Valor
Atos dos Escrivães R$264,171102-3
Atos dos Oficiais de Justiça Avaliadores R$72,001107-2
CAARJ / IAB R$33,612001-6
ARRECADAÇÃO 20% - LEI 3217/99 R$19,496246-0088009-4
Taxa Judiciária R$3.249,472101-4
OUTROS FUNDOS R$21,686898-0000215-1
OUTROS FUNDOS R$21,686898-0000208-9
DISTRIBUIDOR CAPITAL - OUTRAS COMPETENCIAS - LEI Nº 
6370/2012

R$7,062705-2

DISTRIBUIDOR PRIVATIZADO R$97,471669-0012095-2
Diversos R$5,602212-9

Total: R$3.792,23

Rio de Janeiro, 11-janeiro-2017

                                                                                                                                           .
DANIEL MATTOS DE FREITAS

010000028109

Observação: Cálculo do FUNDPERJ e do FUNPERJ -: 5% dos valores atinentes às custas judiciais e 
aos emolumentos de registro/baixa.

GRERJ: 2131816118130

Pagamento: 15/12/2016

Uso: GRERJ conferida incorreta - A MENOR

CPF/CNPJ: 10172364000102 Autenticação: 00026112093

Nome de quem faz o recolhimento: GENUS CAPITAL 
GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Informação complementar: 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 

Data de utilização da GRERJ: 
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Fase: Juntada
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Tipo de Documento Petição
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL 

 

 

GRERJ Eletrônica nº 10211371819-62 

GRERJ Eletrônica nº 10211371139-30  

Processo nº 0006456-65.2017.8.19.0001 

 
GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA., nos 

autos do requerimento de falência da NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. (ou 

S.A., devido à transformação social), vem, por seus advogados 

abaixo assinados, em cumprimento ao ato ordinatório de fls. 355, 

informar a V.Exa. que já efetuou o pagamento da complementação de 

custas judiciais, apontada às fls. 357, razão pela qual requer o 

prosseguimento do feito.  

 
Nestes termos, 
P.deferimento. 

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2017. 

 
Wilson Pimentel 
OAB/RJ 122.685 

 
 

 
Pedro Paulo de Barros Barreto 

OAB/RJ 123.137 
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 01/02/2017

Juiz Luiz Alberto Carvalho Alves

Data da Conclusão 27/01/2017

Data da Devolução Não devolvido.
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Fls. 365 
Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de 
Peq. Porte - Requerimento - Requerimento de Falência   
Autor: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.  

       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Luiz Alberto Carvalho Alves 

 
Em 27/01/2017 

 
 
 

Despacho               
 
1- Ao cartório para regularizar o cadastramento do polo passivo, a fim de constar NITPAR 
PARTICIPAÇÕES S.A., considerando a transformação do tipo jurídico da sociedade, conforme 
documento de fls. 274/286. 
 
2- Esclareça a parte autora se, posteriormente à incorporação mencionada, deu-se alguma 
alteração contratual da empresa ré, devendo, se for o caso, acostá-la aos autos.  
 

Rio de Janeiro, 27/01/2017. 
 
 

Luiz Alberto Carvalho Alves - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Luiz Alberto Carvalho Alves 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 429I.JE48.JPCA.XQEK 
Este código pode ser verificado em: http://www4.tjrj.jus.br/CertidaoCNJ/validacao.do 

Øþ 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 0006456-65.2017.8.19.0001 

 
GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA., nos 

autos do requerimento de falência da NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A., 

vem, por seus advogados abaixo assinados, em cumprimento ao r. 

despacho de fls. 366, informar a V.Exa. que, de acordo com as 

informações abaixo, obtidas através do site da Junta Comercial do 

Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, não houve novas alterações 

contratuais envolvendo a empresa ré após incorporar a PASCRO (cf. 

fls. 111/158) e transformar-se em S.A. (no primeiro quadro, como 

sociedade limitada; no segundo, como sociedade anônima, ambas com 

registro ativo e o mesmo CNPJ/MF): 
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2 
 

 

 

 

369



3 
 

 

 

* * * 

 

  Prestados esses esclarecimentos, requer a V.Exa. se 

digne determinar o prosseguimento do feito. 

 
Nestes termos, 
P.deferimento. 

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2017. 

 
Wilson Pimentel 
OAB/RJ 122.685 

 
 

 
Pedro Paulo de Barros Barreto 

OAB/RJ 123.137 
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Atualizado em 03/02/2017

Data 03/02/2017
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1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2017. 

 
Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
 
Partes: Autor: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
Destinatário: PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
1- Ao cartório para regularizar o cadastramento do polo passivo, a fim de constar NITPAR 
PARTICIPAÇÕES S.A., considerando a transformação do tipo jurídico da sociedade, conforme 
documento de fls. 274/286. 
 
2- Esclareça a parte autora se, posteriormente à incorporação mencionada, deu-se alguma 
alteração contratual da empresa ré, devendo, se for o caso, acostá-la aos autos. 
Øþ 
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1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2017. 

 
Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
 
Partes: Autor: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
Destinatário: WILSON FERNANDES PIMENTEL 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
1- Ao cartório para regularizar o cadastramento do polo passivo, a fim de constar NITPAR 
PARTICIPAÇÕES S.A., considerando a transformação do tipo jurídico da sociedade, conforme 
documento de fls. 274/286. 
 
2- Esclareça a parte autora se, posteriormente à incorporação mencionada, deu-se alguma 
alteração contratual da empresa ré, devendo, se for o caso, acostá-la aos autos. 
Øþ 
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 03/02/2017 13:54:03
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 09/02/2017

Juiz Luiz Alberto Carvalho Alves

Data da Conclusão 03/02/2017

Data da Devolução Não devolvido.
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Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                     
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital  
Cartório da 3ª Vara Empresarial  
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br  
 
 

110                                                                        CALVES                                                                                      

Fls.  
Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de 
Peq. Porte - Requerimento - Requerimento de Falência   
Autor: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.  

       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Luiz Alberto Carvalho Alves 

 
Em 03/02/2017 

 
 
 

Decisão               
 
1. Ao Sr. Contador Judicial, para atualização monetária do an debeatur, acrescido de juros;  
 
2. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o débito, além das custas judiciais;  
 
3. Oficiem-se aos cartórios de Protesto de Títulos para informar se há protestos vencidos em nome 
da requerida, bem como aos Distribuidores para informar se existem outros pedidos de falência 
em nome da requerida nesta Comarca; 
 
4. Com a vinda dos cálculos do Contador Judicial, intime-se o Requerente para concordância ou 
não com os mesmos;  
 
5. Não havendo oposição, cite-se a Requerida, na forma da lei falimentar.  
 

Rio de Janeiro, 03/02/2017. 
 
 

Luiz Alberto Carvalho Alves - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Luiz Alberto Carvalho Alves 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4G6I.EJ24.46J4.B4NK 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 

Øþ 
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 13/02/2017

Data 13/02/2017

Descrição Intime-se a requerente para recolher as custas para

remessa dos autos ao Contador Judicial.
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 13/02/2017
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1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2017. 

 
Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
 
Partes: Autor: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
Destinatário: WILSON FERNANDES PIMENTEL 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
1. Ao Sr. Contador Judicial, para atualização monetária do an debeatur, acrescido de juros;  
 
2. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o débito, além das custas judiciais;  
 
3. Oficiem-se aos cartórios de Protesto de Títulos para informar se há protestos vencidos em 
nome da requerida, bem como aos Distribuidores para informar se existem outros pedidos de 
falência em nome da requerida nesta Comarca; 
 
4. Com a vinda dos cálculos do Contador Judicial, intime-se o Requerente para concordância ou 
não com os mesmos;  
 
5. Não havendo oposição, cite-se a Requerida, na forma da lei falimentar. 
Øþ 
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1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2017. 

 
Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
 
Partes: Autor: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
Destinatário: PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
1. Ao Sr. Contador Judicial, para atualização monetária do an debeatur, acrescido de juros;  
 
2. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o débito, além das custas judiciais;  
 
3. Oficiem-se aos cartórios de Protesto de Títulos para informar se há protestos vencidos em 
nome da requerida, bem como aos Distribuidores para informar se existem outros pedidos de 
falência em nome da requerida nesta Comarca; 
 
4. Com a vinda dos cálculos do Contador Judicial, intime-se o Requerente para concordância ou 
não com os mesmos;  
 
5. Não havendo oposição, cite-se a Requerida, na forma da lei falimentar. 
Øþ 
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 13/02/2017 18:02:22
Local: TJ-RJ



Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 13/02/2017, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2017 

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 13/02/2017,

na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2017 

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 23/02/2017,

na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2017 

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 23/02/2017, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2017 

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 24/02/2017

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL 

 

 

 

GRERJ Nº 20418271970-20 

 

Processo nº 0006456-65.2017.8.19.0001 

 
GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA., nos 

autos do requerimento de falência da NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A., 

vem, por seus advogados abaixo assinados, em cumprimento ao ato 

ordinatório de fls. 376, informar a V.Exa. que já efetuou o 

pagamento das custas referentes à remessa dos autos ao i. 

Contador Judicial, consoante a GRERJ em epígrafe. 

 
Nestes termos, 
P.deferimento. 

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2017. 
 

  

Wilson Pimentel 
OAB/RJ 122.685 

Pedro Paulo de Barros Barreto 
OAB/RJ 123.137 
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 11/05/2017

Data 11/05/2017

Descrição Certifico que as custas foram devidamente recolhidas.
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 11/05/2017
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1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 11 de maio de 2017. 

 
Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
 
Partes: Autor: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
Destinatário: CAPITAL CENTRAL DE CALCULOS 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
1. Ao Sr. Contador Judicial, para atualização monetária do an debeatur, acrescido de juros;  
 
2. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o débito, além das custas judiciais;  
 
3. Oficiem-se aos cartórios de Protesto de Títulos para informar se há protestos vencidos em 
nome da requerida, bem como aos Distribuidores para informar se existem outros pedidos de 
falência em nome da requerida nesta Comarca; 
 
4. Com a vinda dos cálculos do Contador Judicial, intime-se o Requerente para concordância ou 
não com os mesmos;  
 
5. Não havendo oposição, cite-se a Requerida, na forma da lei falimentar. 
Øþ 
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 11/05/2017 16:24:46
Local: TJ-RJ



Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão CAPITAL CENTRAL DE CALCULOS foi regularmente intimado(a) pelo portal em

12/05/2017, na forma do art. 5º, § 1º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2017 

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 25/05/2017

Data da Juntada 25/05/2017

Tipo de Documento Defesa Prévia
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Comarca da Capital

CAPITAL CENTRAL DE CALCULOS

Emissão

17/05/2017

Data Cálculo

17/05/2017

PROCESSO Nº 0006456-65.2017.8.19.0001 (2017.001.003187-5)

AUTOR: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.

REU : NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

Cartório da 3ª Vara Empresarial - Requerimento de Falência

10/01/2017

Distribuicão

Citação

BASE DE CORREÇÃO LEI 6.899/81

 ORTN/OTN/BTN + UFIR + TR + BTN

PRINCIPAL E JUROS

Correção LEI 6.899/81

Atualização do Crédito

Vlr.Corrig. Valor Total

%

J.(a.a.)Fat. Correç. Data JurosData FlsValor Original Valor Juros

 560.900,60 532.820,94 09/12/16-17/05/1709/12/16-09/12/16  28.079,66 12,00 499.918,22  1,06581621

Valores em R$  560.900,60 532.820,94  28.079,66

 560.900,60PRINCIPAL + JUROS

Honorário Percentual:10,00%

HONORÁRIO

Principal+Juros 560.900,60 Hon. Percentual  56.090,06

R$

CUSTAS 

A Ressarcir

Fator  

CorreçãoValor
Valor  

CustaCusta DataFls %
Juros

(%)

Valor 

Juros

 3.792,23  1,00000000  100,00 0,00GRERJ 11/01/2017359  0,00  3.792,23

 758,90  1,06581621  100,00 0,00PROTESTO 22/12/201610  0,00  808,85

R$4.601,08Sub-Total:

 1RelProcessoCivel.rpt LIGIAMACEDO
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Comarca da Capital

CAPITAL CENTRAL DE CALCULOS

Emissão

17/05/2017

Data Cálculo

17/05/2017

PROCESSO Nº 0006456-65.2017.8.19.0001 (2017.001.003187-5)

RESUMO CÁLCULO UFIRR$

Principal e Juros  560.900,60  175.286,9152

SubTotal  560.900,60  175.286,9152

Honorários  56.090,06  17.528,6915

Custas a Ressarcir  4.601,08  1.437,8824

 621.591,74  194.253,49TOTAL GERAL

UFIR
=

3,1999

Obs: CÁLCULO ELABORADO CONFORME DECISÃO DE FLS.375

LUÍS FERNANDO BITTENCOURT 

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2017

 Matrícula: 13345

 2RelProcessoCivel.rpt LIGIAMACEDO

LUIS FERNANDO BITTENCOURT:13345 Assinado em 17/05/2017 15:58:00
Local: TJ-RJ
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 25/05/2017
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1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 25 de maio de 2017. 

 
Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
 
Partes: Autor: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
Destinatário: PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
1. Ao Sr. Contador Judicial, para atualização monetária do an debeatur, acrescido de juros;  
 
2. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o débito, além das custas judiciais;  
 
3. Oficiem-se aos cartórios de Protesto de Títulos para informar se há protestos vencidos em 
nome da requerida, bem como aos Distribuidores para informar se existem outros pedidos de 
falência em nome da requerida nesta Comarca; 
 
4. Com a vinda dos cálculos do Contador Judicial, intime-se o Requerente para concordância ou 
não com os mesmos;  
 
5. Não havendo oposição, cite-se a Requerida, na forma da lei falimentar. 
Øþ 
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/05/2017 18:03:02
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1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 25 de maio de 2017. 

 
Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
 
Partes: Autor: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
Destinatário: WILSON FERNANDES PIMENTEL 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
1. Ao Sr. Contador Judicial, para atualização monetária do an debeatur, acrescido de juros;  
 
2. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o débito, além das custas judiciais;  
 
3. Oficiem-se aos cartórios de Protesto de Títulos para informar se há protestos vencidos em 
nome da requerida, bem como aos Distribuidores para informar se existem outros pedidos de 
falência em nome da requerida nesta Comarca; 
 
4. Com a vinda dos cálculos do Contador Judicial, intime-se o Requerente para concordância ou 
não com os mesmos;  
 
5. Não havendo oposição, cite-se a Requerida, na forma da lei falimentar. 
Øþ 

395
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 26/05/2017

Data 26/05/2017

Descrição Intime-se o requerente para recolher as custas dos

ofícios determinados na decisão de fls. 375.
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 26/05/2017
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1197 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial 
 
 

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 
 

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2017. 

 
No. do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
 
Destinatário: PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS 
 
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Intime-se o requerente para recolher as custas dos ofícios determinados na 
decisão de fls. 375. 
  
 
 

 
Øþ 
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1197 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial 
 
 

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 
 

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2017. 

 
No. do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
 
Destinatário: WILSON FERNANDES PIMENTEL 
 
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Intime-se o requerente para recolher as custas dos ofícios determinados na 
decisão de fls. 375. 
  
 
 

 
Øþ 
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 26/05/2017 18:50:33
Local: TJ-RJ



Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 04/06/2017,

na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 5 de junho de 2017 

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 04/06/2017, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 5 de junho de 2017 

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo portal em 05/06/2017,

na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2017 

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 05/06/2017, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2017 

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Data da Juntada 06/06/2017

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

GRERJ Nº 50139671863-40 

 

Processo nº 0006456-65.2017.8.19.0001 

 

GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA., 

nos autos do requerimento de falência da NITPAR PARTICIPAÇÕES 

S.A., vem, por seus advogados abaixo assinados, informar a 

V.Exa. (i) que concorda com os cálculos constantes de fls. 390 

e 391, bem como que (ii) já efetuou o pagamento das custas 

referentes à expedição dos ofícios descritos na r. decisão de 

fls. 375, consoante a GRERJ em epígrafe. 

T
JR

J 
C

A
P

 E
M

P
03

 2
01

70
36

73
02

7 
01

/0
6/

17
 2

1:
51

:2
11

35
99

4 
P

R
O

G
E

R
-V

IR
T

U
A

L

405



2 

 

 

Requer, assim, a juntada desta para que produza 

os seus devidos efeitos legais, determinando-se o 

prosseguimento do feito com a citação da requerida. 

 
Nestes termos, 
P.deferimento. 

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2017. 
 

 

 

Wilson Pimentel 
OAB/RJ 122.685 

Pedro Paulo de Barros Barreto 
OAB/RJ 123.137 
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Extrato de GRERJ ELETRÔNICA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

COMARCA DA CAPITAL CARTÓRIO DA 3ª VARA EMPRESARIAL

Receita/Conta Descrição Valor

Atos de Citação/Intimação/Ofício por via postal e conferência de cópias R$273,901110-6

CAARJ / IAB R$27,392001-6

OUTROS FUNDOS R$13,696898-0000215-1

OUTROS FUNDOS R$13,696898-0000208-9

Total: R$328,67

Rio de Janeiro, 17-julho-2017

                                                                                                                                          .

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS

010000013858

Observação: Cálculo do FUNDPERJ e do FUNPERJ -: 5% dos valores atinentes às custas judiciais e 

aos emolumentos de registro/baixa.

GRERJ: 5013967186340

Pagamento: 31/05/2017

Uso: GRERJ vinculada

CPF/CNPJ: 10172364000102 Autenticação: 00026131385

Nome de quem faz o recolhimento: GENUS CAPITAL 

GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Informação complementar: RÉU: NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.    AUTOR: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA 

DE RECURSOS LTDA.

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 

Data de utilização da GRERJ: 
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Processo Eletrônico 

266/2017/MND 

 

MANDADO DE CITAÇÃO 
 
Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001     Distribuição: 10/01/2017  
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. 
Porte - Requerimento - Requerimento de Falência 
Autor: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
Oficial de Justiça:  
 
Citado(a): NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.  
Local da Diligência: Rua da Ajuda, nº 35 12 Andar - CEP: 20040-915 - Centro - Rio de Janeiro - RJ 
Prazo para Resposta: 10 dias da juntada do mandado. 
 
Finalidade: CITAÇÃO da ré 
Despacho:     Não havendo oposição, cite-se a Requerida, na forma da lei falimentar.   
  
                O MM. Juiz de Direito, Dr(a) Paulo Assed Estefan, MANDA o Oficial de Justiça 
designado que, em cumprimento ao presente, extraído dos autos do processo acima referido, dirija-se ao 
local indicado, ou onde lhe for apontado, e sendo aí proceda à CITAÇÃO da parte ré para responder à 
mencionada ação, fazendo-lhe, outrossim, a advertência de que, não sendo contestada, presumir-se-ão 
aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor na petição inicial, cuja cópia segue em anexo 
e faz parte integrante deste mandado. Eu, ______________ Janice Magali Pires de Barros - Escrivão - 
Matr. 01/13858, digitei e conferi. E eu, ________________ Janice Magali Pires de Barros - Escrivão - 
Matr. 01/13858, o subscrevo. 
 
 

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2017 
 
 

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858 
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito 

 
 

Resultado do mandado: 
 

(    )POSITIVO        (    ) NEGATIVO DEFINITIVO             (    ) PARCIALMENTE CUMPRIDO 
(    )NEGATIVO      (    ) DEVOLVIDO IRREGULAR           (    ) NEGATIVO INÉRCIA DA PARTE 
(    )CANCELADO   (    ) CUMPRIDO COM RESSALVA     (    ) NEGATIVO PERICULOSIDADE 
 
 

 
Código de Autenticação: 4QR9.PXWT.TP41.NYEP 

Este código pode ser verificado em: (www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos) 
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Estado do Rio de Janeiro 
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Digitação de Documentos

Atualizado em 17/07/2017

Data 17/07/2017

Descrição
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JANICEMPB 

Processo Eletrônico 

 

Nº do Ofício : 553/2017/OF 

 
Rio de Janeiro, 17 de julho de 2017 

 
Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuição:10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. 

Porte - Requerimento - Requerimento de Falência 
Requerente - GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Requerida  - NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
       
 
 
 Prezado Senhor, 
 
 
 A fim de instruir os autos da ação supramencionada, solicito a V.Sa. as providências 
necessárias no sentido de que seja informado a este juízo se existem outros pedidos de falência em 
nome da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 07.984.706/0001-84, com 
sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º andar - Centro - Rio de Janeiro, nesta Comarca. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Paulo Assed Estefan 
Juiz de Direito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilmo. Sr. Oficial do 2º Ofício do Registro  de Distribuição da Comarca do Rio de Janeiro - RJ. 
 
 
 
 

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4RCJ.KWJ3.YZ6W.NGFP 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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JANICEMPB 

Processo Eletrônico 

 

Nº do Ofício : 554/2017/OF 

 
Rio de Janeiro, 17 de julho de 2017 

 
Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuição:10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. 

Porte - Requerimento - Requerimento de Falência 
Requerente - GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Requerida  -  NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
       
 
 
 Prezado Senhor, 
 
 
 A fim de instruir os autos da ação supramencionada, solicito a V.Sa. as providências 
necessárias no sentido de que seja informado a este juízo: se existem outros pedidos de falência em 
nome da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 07.984.706/0001-84, com 
sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º andar - Centro - Rio de Janeiro, nesta Comarca. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Paulo Assed Estefan 
Juiz de Direito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilmo. Sr. Oficial do 1º Ofício do Registro  de Distribuição da Comarca do Rio de Janeiro - RJ 
 
 
 
 

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4DPQ.7EZN.KEH3.TGFP 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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JANICEMPB 

Processo Eletrônico 

 

Nº do Ofício : 555/2017/OF 

 
Rio de Janeiro, 17 de julho de 2017 

 
Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuição:10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. 

Porte - Requerimento - Requerimento de Falência 
Requerente - GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.  
Requerida  -  NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
       
 
 
 Prezado Senhor, 
 
 
 A fim de instruir os autos da ação supramencionada, solicito a V.Sa. as providências 
necessárias no sentido de que seja informado a este juízo se existem outros pedidos de falência em 
nome da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 07.984.706/0001-84, com 
sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º andar - Centro - Rio de Janeiro, nesta Comarca. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Paulo Assed Estefan 
Juiz de Direito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilmo. Sr. Oficial do 3º Oficio do Registro de Distribuição do Rio de Janeiro - RJ. 
 
 
 
 

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4SM3.WPJT.4J2C.MHFP 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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JANICEMPB 

Processo Eletrônico 

 

Nº do Ofício : 556/2017/OF 

 
Rio de Janeiro, 17 de julho de 2017 

 
Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuição:10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. 

Porte - Requerimento - Requerimento de Falência 
Requerente - GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.  
Requerida   -  NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
       
 
 
 Prezado Senhor, 
 
 
 A fim de instruir os autos da ação supramencionada, solicito a V.Sa. as providências 
necessárias no sentido de que seja informado a este juízo: se existem outros pedidos de falência em 
nome da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 07.984.706/0001-84, com 
sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º andar - Centro - Rio de Janeiro, nesta Comarca. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Paulo Assed Estefan 
Juiz de Direito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilmo. Sr. Oficial do 4º Ofício do Registro de Distribuição do Rio de Janeiro - RJ. 
 
 
 
 

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 47P1.2HD4.FQNC.THFP 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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Processo Eletrônico 

 

Nº do Ofício : 557/2017/OF 

 
Rio de Janeiro, 17 de julho de 2017 

 
Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuição:10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. 

Porte - Requerimento - Requerimento de Falência 
Requerente - GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.  
Requerida  -  NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
       
 
 
 Prezado Senhor, 
 
 
 A fim de instruir os autos da ação supramencionada, solicito a V.Sa. as providências 
necessárias no sentido de que seja informado a este juízo: se existem outros pedidos de falência em 
nome da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 07.984.706/0001-84, com 
sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º andar - Centro - Rio de Janeiro, nesta Comarca. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Paulo Assed Estefan 
Juiz de Direito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilmo. Sr. Oficial do 5º Ofício do Registro de Distribuição do Rio de Janeiro - RJ. 
 
 
 
 

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4I63.TNWQ.DD9W.1IFP 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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Nº do Ofício : 558/2017/OF 

 
Rio de Janeiro, 17 de julho de 2017 

 
Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuição:10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. 

Porte - Requerimento - Requerimento de Falência 
Requerente  -  GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.  
Requerida -   NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
       
 
 
 Prezado Senhor, 
 
 
 A fim de instruir os autos da ação supramencionada, solicito a V.Sa. as providências 
necessárias no sentido de que seja informado a este juízo: se existem outros pedidos de falência em 
nome da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 07.984.706/0001-84, com 
sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º andar - Centro - Rio de Janeiro, nesta Comarca. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Paulo Assed Estefan 
Juiz de Direito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilmo. Sr. Oficial do 6º Ofício do Registro de Distribuição do Rio de Janeiro - RJ. 
 
 
 
 

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4ZNU.S3TP.ES8H.CIFP 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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Processo Eletrônico 

 

Nº do Ofício : 559/2017/OF 

 
Rio de Janeiro, 17 de julho de 2017 

 
Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuição:10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. 

Porte - Requerimento - Requerimento de Falência 
Reuqerente  -  GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.  
Requerida  -  NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
       
 
 
 Prezado Senhor, 
 
 
 A fim de instruir os autos da ação supramencionada, solicito a V.Sa. as providências 
necessárias no sentido de que seja informado a este juízo: se existem outros pedidos de falência em 
nome da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 07.984.706/0001-84, com 
sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º andar - Centro - Rio de Janeiro, nesta Comarca. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Paulo Assed Estefan 
Juiz de Direito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilmo. Sr. Oficial do 7º Ofício do Registro de Distribuição do Rio de Janeiro - RJ. 
 
 
 
 

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4M5T.T2W1.YTN2.JIFP 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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Nº do Ofício : 560/2017/OF 

 
Rio de Janeiro, 17 de julho de 2017 

 
Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuição:10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. 

Porte - Requerimento - Requerimento de Falência 
Requerente -  GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.  
Requerida   -  NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
       
 
 
 Prezado Senhor, 
 
 
 A fim de instruir os autos da ação supramencionada, solicito a V.Sa. as providências 
necessárias no sentido de que seja informado a este juízo: se existem outros pedidos de falência em 
nome da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 07.984.706/0001-84, com 
sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º andar - Centro - Rio de Janeiro, nesta Comarca. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Paulo Assed Estefan 
Juiz de Direito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilmo. Sr. Oficial do 8º Ofício do Registro de Distribuição do Rio de Janeiro - RJ. 
 
 
 
 

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4466.KSDF.6PRW.TIFP 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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Nº do Ofício : 561/2017/OF 

 
Rio de Janeiro, 17 de julho de 2017 

 
Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuição:10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. 

Porte - Requerimento - Requerimento de Falência 
Requerente - GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.  
Requerida  -  NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
       
 
 
 Prezado Senhor, 
 
 
 A fim de instruir os autos da ação supramencionada, solicito a V.Sa. as providências 
necessárias no sentido de que seja informado a este juízo: se existem outros pedidos de falência em 
nome da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 07.984.706/0001-84, com 
sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º andar - Centro - Rio de Janeiro, nesta Comarca. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Paulo Assed Estefan 
Juiz de Direito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilmo. Sr. Oficial do 9º Ofício do Registro de Distribuição do Rio de Janeiro - RJ. 
 
 
 
 

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4SIJ.2CBJ.4IHD.2JFP 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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PAULO ASSED ESTEFAN:17761 Assinado em 18/07/2017 15:44:25
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro 
Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital  
Cartório da 3ª Vara Empresarial 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br  

60                                                                                                                                                                                           

JANICEMPB 

Processo Eletrônico 

 

Nº do Ofício : 562/2017/OF 

 
Rio de Janeiro, 17 de julho de 2017 

 
Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuição:10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. 

Porte - Requerimento - Requerimento de Falência 
Requerente  - GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.  
Requerida   -  NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
       
 
 
 Prezado Senhor, 
 
 
 A fim de instruir os autos da ação supramencionada, solicito a V.Sa. as providências 
necessárias no sentido de que seja informado a este juízo se há protestos vencidos em nome da 
empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 07.984.706/0001-84, com sede na 
Rua da Ajuda, 35 - 12º andar - Centro - Rio de Janeiro, nesta Comarca. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Paulo Assed Estefan 
Juiz de Direito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilmo. Sr. Oficial do cartório do 1º Ofício de Registro de Protesto e Títulos e Documentos do Rio de 
Janeiro - RJ 
 
 
 
 

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4LTF.EFFV.XVNL.GJFP 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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PAULO ASSED ESTEFAN:17761 Assinado em 18/07/2017 15:44:19
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Estado do Rio de Janeiro 
Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital  
Cartório da 3ª Vara Empresarial 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br  
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JANICEMPB 

Processo Eletrônico 

 

Nº do Ofício : 563/2017/OF 

 
Rio de Janeiro, 17 de julho de 2017 

 
Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuição:10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. 

Porte - Requerimento - Requerimento de Falência 
Requerente -  GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.  
Requerida  -   NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
       
 
 
 Prezado Senhor, 
 
 
 A fim de instruir os autos da ação supramencionada, solicito a V.Sa. as providências 
necessárias no sentido de que seja informado a este juízo:  se  há  protestos  vencidos  em  nome  
da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 07.984.706/0001-84, com sede 
na Rua da Ajuda, 35 - 12º andar - Centro - Rio de Janeiro, nesta Comarca. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Paulo Assed Estefan 
Juiz de Direito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilmo. Sr. Oficial do cartório do 2º Ofício do Registro de Protesto de Títulos e Documentos do Rio 
de Janeiro - RJ. 
 
 
 
 

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4G8T.RRNH.EPP5.KKFP 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro 
Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital  
Cartório da 3ª Vara Empresarial 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br  
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JANICEMPB 

Processo Eletrônico 

 

Nº do Ofício : 564/2017/OF 

 
Rio de Janeiro, 17 de julho de 2017 

 
Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuição:10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. 

Porte - Requerimento - Requerimento de Falência 
Requerente  - GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.  
Requerida  -  NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
       
 
 
 Prezado Senhor, 
 
 
 A fim de instruir os autos da ação supramencionada, solicito a V.Sa. as providências 
necessárias no sentido de que seja informado a este juízo se  há  protestos  vencidos  em  nome  da 
empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 07.984.706/0001-84, com sede na 
Rua da Ajuda, 35 - 12º andar - Centro - Rio de Janeiro, nesta Comarca. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Paulo Assed Estefan 
Juiz de Direito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilmo. Sr. Oficial do cartório do 3º Ofício do Registro de Protesto de Títulos e Documentos do Rio 
de Janeiro - RJ 
 
 
 
 

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4ERR.AGKB.5IDM.TKFP 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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Comarca da Capital  
Cartório da 3ª Vara Empresarial 3ª Vara Empresarial 
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JANICEMPB 

Processo Eletrônico 

 

Nº do Ofício : 565/2017/OF 

 
Rio de Janeiro, 17 de julho de 2017 

 
Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuição:10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. 

Porte - Requerimento - Requerimento de Falência 
Requerente - GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.  
Requereida  - NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
       
 
 
 Prezado Senhor, 
 
 
 A fim de instruir os autos da ação supramencionada, solicito a V.Sa. as providências 
necessárias no sentido de que seja informado a este juízo se  há  protestos  vencidos  em  nome  da  
empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 07.984.706/0001-84, com sede na  
Rua da Ajuda, 35 - 12º andar - Centro - Rio de Janeiro, nesta Comarca. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Paulo Assed Estefan 
Juiz de Direito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilmo. Sr. Oficial do cartório do 4º Ofício do Registro de Protesto de Títulos e Documentos do Rio 
de Janeiro - RJ. 
 
 
 
 

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4FX8.NMAM.WLYN.7LFP 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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PAULO ASSED ESTEFAN:17761 Assinado em 18/07/2017 15:44:17
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Juntada de Mandado

Atualizado em 29/09/2017

Data 22/07/2017
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Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
Central de Mandados das Varas Cív/empr/reg. Pub da Capital 
 
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Mandado: 2017036029 
Documento: 266/2017/MND 
 

                                    
    1282                                                                                                                                                     
ANDREAFONSECA   

 

                                        CERTIDÃO POSITIVA - PESSOA JURÍDICA 

 

Certifico que, em cumprimento ao mandado anexo, nesta data, às 13:09, compareci ao 

seguinte endereço: Rua da Ajuda, n.35, salas 1201-1202, onde, preenchidas as 

formalidades legais, citei o(a) Nitpar Participacoes Ltda., na pessoa do(a) Sr. João 

Delfim que informou possuir poderes para receber o mandado,  ato contínuo recebeu a 

contrafé e exarou o ciente. Dou fé. 

 

Observação: 

 

CPF anotado: 001279957-22 

 

 

 

              Rio de Janeiro, 20 de julho de 2017. 

                                                                

                                                      Andrea Poggio Contardo da 

Fonseca - 01/26374                               

 

ANDREA POGGIO CONTARDO DA FONSECA:26374 Assinado em 21/07/2017 13:39:17
Local: TJ-RJ
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 07/08/2017

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL 

DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

  

  

 

  

Processo nº: 0006456-65.2017.8.19.0001 

  

 

     NITPAR PARTICIPAÇÕES SA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o 

nº 07.98.706/0001-84, com sede na Rua da Ajuda, nº 35, 12º andar, Centro, Rio de Janeiro, 

RJ, neste ato representada por seu Administrador e representante legal, MAURO 

FERNANDO OROFINO CAMPOS, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 

1.592.310, IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 029.765.017-34, residente e domiciliado à Praia 

do Flamengo, nº 334, apto 1001, Flamengo, CEP: 22.210-060, nos autos da ação de Falência 

em epígrafe que lhe move GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS 

LTDA., também já qualificada, vem perante Vossa Excelência, através de seu procurador 

constituído apresentar CONTESTAÇÃO com fulcro no art. 98, da Lei n. 11.101/2005, 

conforme os fatos e fundamentos que passa a expor: 

  

I - SÍNTESE DA INICIAL 

  

1.1.  Alega a autora que a empresa ré não efetuou o pagamento do título executivo 

extrajudicial, com vencimento em 20/05/2014, a qual promoveu execução no Juízo da 47ª 

Vara Cível da Comarca da Capital, em valor que hoje perfaz R$499.918,23 (quatrocentos e 

noventa e nove mil, novecentos e dezoito reais e vinte e três centavos), que devido a suposto 

inadimplemento, foi levado a protesto para fins falimentares em 09/12/2016. 
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II - DO DIREITO 

  

2.1.  Conforme alega a requerente na peça exordial, o título executivo que 

fundamenta seu pedido de falência o instrumento particular de confissão de dívida de fls. 

31/32 tem por objeto serviços prestados pela requerente na qualidade de gestora do FIP RN 

INDUSTRIA NAVAL, controlador da ora requerida. 

2.2.  Para fins de esclarecimento, incialmente, segue o organograma do controle 

acionário o qual a requerida integra: 

 

 

2.3.  De fato, a requerente prestou serviços de gestora para o FIP RN 

INDUSTRIA NAVAL entre fevereiro e maio de 2014, conforme pode-se depreender da ata 

de assembleia realizada em 27 de fevereiro de 2014 e demais documentos anexos. 

2.4.  OCORRE QUE, a requerente demandou execução de título extrajudicial, e 

agora fundamenta seu pedido de falência, com base em título ao qual já foi conferida a ampla 

e geral QUITAÇÃO, na oportunidade em que a requerente deixou a função de gestora do 

FIP RN INDUSTRIA NAVAL (assembleia realizada em 07 de maio de 2017), de modo que, 

não há falar em quaisquer dívidas existentes entre requerente e requerida. Senão vejamos. 

2.5.  Como se pode observar na ata da referida assembleia, mais precisamente no 

item 1.3, ao deixar a gestão do fundo que a requerida integra, a requerente conferiu a favor 

430



daquela a mais AMPLA, IRRESTRITA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO, não restando 

quaisquer obrigações do Fundo para com a então gestora, ora requerente. 

2.6.  Portanto, o fundamentou jurídico do pedido de falência feito pela requerente 

deu-se com base em dívida a qual já foi conferida a ampla, irrestrita e IRREVOGÁVEL 

quitação, não operando efeitos o instrumento particular de confissão de dívida que tem por 

objeto os serviços prestados aos quais renunciou a cobrança de quaisquer dívidas. Não pode 

agora a requerente, depois de conferir quitação a requerida em assembleia legitimamente 

convocada para substituição dos serviços da requerente, alegar falta de pagamento, por 

suposta dívida que fora RENUNCIADA na assembleia em que a requerente deixou o cargo 

de gestora. 

 2.7.  Como é cediço, o pedido de falência na forma requerida deve ser instruído 

com o comprovante inequívoco de obrigação líquida materializada em título ou títulos 

executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos 

na data do pedido de falência, o que não ocorre nos presentes autos, haja vista que trata-se 

de confissão de dívida que tem por objeto prestação de serviços aos quais já foram dados 

quitação pela própria prestadora, quando da extinção de sua prestação de serviços. 

2.8.  Assim, Excelência, considerando que o pedido de decretação de falência, pela 

gravidade de que se reveste, deve ser cuidadosamente analisado e justificado, a fim de zelar 

pela finalidade da legislação falimentar, sem se desvirtuar o instituto, impõe-se o 

indeferimento do pedido de falência com fundamento no art. 96, incisos III e IV da Lei 

11.101/2005. 

 

III – DO PEDIDO  

 

3.1.   Diante do exposto, requer: 

  

a)  o acolhimento da presente contestação, determinando-se de imediato o 

indeferimento do pedido de falência, com fundamento no art. 96, incisos III e IV da 

Lei 11.101/2005, haja vista que a requerente fundamenta seu pedido em dívida a qual 

já foi conferida quitação; 
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b)  a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida cobrada, devidamente 

atualizada desde o ajuizamento da ação; 

 
c)  indica-se para o recebimento de intimações o endereço da Rua Araújo Porto 

Alegre, 71, 3º ANDAR, Centro, Rio de Janeiro, RJ, e requer-se que, sob pena de 

nulidade, todas as comunicações, inclusive publicações em Diário de Justiça e 

intimações eletrônicas, sejam feitas em nome dos advogados André de Souza 

Martins, OAB/RJ sob o nº 1.560-A e  Maximiano Dias Rosa, inscrito na OAB/RJ 

sob o nº 187.564, anotando-se na autuação, nos registros de informática e onde mais 

couber. 

 

3.2.  Protesta provar o alegado por todas as provas em direito admitidas, em 

especial a prova documental. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2017. 

 

(assinado eletronicamente) 
ANDRÉ DE SOUZA MARTINS 
OAB/RJ 1.560-A 
 
 
(assinado eletronicamente) 
PILAR WAGNER MARTINS 
OAB/RJ  
 
 
(assinado eletronicamente) 
MAXIMIANO DIAS ROSA 
OAB/RJ 187.564 
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Ministério da indústria, do Comércio e do Turisr 
w  Secretaria de Comércio e Serviços

Departamento Nacional de Registro do Comérc

mwe «1* tôd« ou da miai. quando a sade for em outra üf)

*3*2* n o  t a 0 \A 7 t  }

CÓOKSO D A  N ATU R E ZA  
JU R ÍD ICA

21 ago 2014 10:18
Guia: 101276947

11 5  y  .

H AáVl: A 14082905011Q 
Junta »  Calculado: 430.00 Pago: 430.00
DNRC »  Calculado; 0.00 . Pago: (21,00)

ULT. ARQ.: 00002820183 07/05/2014 303

0 0 -2 0 1 4 /  2  9  0  5  0 1 - 1  
JUCERJA
33300251913-1 Atos:
PASCRÓ PART1C1PACOES SA —

Cumprir a exigência no 
maamc local da anlratfa.

JU N TA  COMERCIAL DO ESTADO  D O  RIO DE JANEIRO 
'Núm o: PASCRÓ PARTICIRACOES SA 
,Nlre : 33.3 0029913-1 
Rretecoto ; <©-2014/290507*1 -  21/08/2014 

C g T ^ O D E F E R I M E N T O E f o  22/08/2014. E O REGISTRO S 06 O NÚMERO

0 0 0 0 2 6 6 2 6 7 6
D A TA  ; 22/08/2014 

I
Vaténã"

vL P O  ESTADO  D O RIO DE JANEIRO

A

Serra
SECRETARIA GERAL j 

* je r f l V . S 'o  deferimento do seguinte ato:

CÓDIGO
DO EVENTO QTPE. DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

N*OE CÓDIGO 
V IA S

H j B  E

a  «
Ç V )JL>  c u  i u  r o o u Q  .

(vida inatniçôas da preenchimento • Tabela 2)

Representante Legal da Empaesa/Àgente Auxiliar d^Comércio: 
Nome: N j Í I L O I O  CÆ24*£w \J-?

k *

Local 

/ /__
^Assinatura:

Data Telefone de contato:

I 1 d e c i s ã o  s i n g u l a r I j DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresartal(als) Jgual(ala} ou Mmalhaatê(«):

□

— I
f  g !

. * ■  „ T\i 8 I 2 {

□  n*o
Data Responsável “553T Reapònsàvei

Processo em 
* À  decisão

Data

RBpüSnr

DECISÃO SINGULAR

□  2*6N9*ncía
ProcasBo em exigência. (----- |
(Vide despacho em folhe anexa) I__ j

□  Processo deferido. PiiWquae a  e arqulvaea 

| | Processo indeferido. Publique-se.

3* Exigência □ 4* Exigé nets □ S* Exigência □
Data Responsávat

DECISÃO COLEGIADA

□ ’PròcMeo em «Nfeèral*.
(Vide (despacho em folhe anexa)

Processo deferido. Pubfique-ee e arquivaea

□  Processo indeferida. Publique-se.

Oats

OBSERVAÇÕES: 

FORTAN .GRÁFICA - ■'

4* Ejdgénde 5* Exfgênda

□  □

Turma Matrícula 382-2

!”  REF.: 311 AUTO R IZAÇÃO  AftlGRAFN* 3

Valérra Ç r M  Serra 
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
Empresa: PASCRO PARTICIPAÇÕES SA 
Nire: 33300299131
Protocolo: 0020142905011 -21/08/2014
CERTIFICO O  DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O  REGISTRO SOB O  NIRE E  DATA ABAIXO.
Autenticação: 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85
Arquivamento: 00002662676 -  22/08/2014
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PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ n® 11.995.753/0001-09 
NIRE 33.3.0029913-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 20 de agosto de 2014

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 dias 4o mês de agosto de 2014, às 09:00 horas, na 
sede social da Companhia, à Rua da Ajuda, n° 35 -  sala 1201 -  parte, Centro -  CEP 
20.040-000, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

PRESENÇA: acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se 
verifica pelas assinaturas lançadas no livro de Presença dos Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do Aviso de Convocação pela presença da 
totalidade dos acionistas, na forma do artigo 124, § 4.°, da Lei 6.404/76.

MESA: Mauro Fernando Orofmo Campos, Presidente; Bertoldo Gancz, Secretário.

ORDEM DO DIA: (i) exame, discussão e aprovação do Protocolo de Incorporação e 
Justificação, firmado em 11 de agosto de 2014 entre a administração da Companhia e da 
NITPAR PARTICIPAÇÕES S~A., sociedade por ações, com sede na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Ajuda, n° 35 -  sala 1201 -  parte, 
Centro — CEP 20.040-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.984.706/0001-84, com seu 
Estatuto Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
— JUCERJA, sob o NIRE 33.3.0031302-8 (“Incorporadora”!. com relação à 
incorporação da Companhia pela Incorporadora (o “Protocolo”'), e sua conseqüente 
extinção, com aumento do capital social da Incorporadora; 0 0  a ratificação da 
nomeação dos peritos para a realização de avaliação do patrimônio liquido da 
Sociedade, designada por meio do Protocolo; OU) aprovação do Laudo de Avaliação do 
Patrimônio Líquido da Sociedade (“Lando de AwH»rJn”V (rv) aprovação da 
incorporação da Sociedade pela Incorporadora, nos termos do Protocolo; e (v) outros 
assuntos de interesse da Sociedade.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
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DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, realizada a leitura da Ordem do Dia e 
procedida a sua discussão, os acionistas esclarecem, em primeiro lugar, que, nos termos 
do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1 /N.° 382/2014, de 16 de julho de 2014, foi deferido pela 
Comissão de valores Mobiliários -  CVM o pedido de cancelamento de registro para 
negociação, categoria “B”, razão pela qual a Companhia, a partir daquela data, tomou- 
se uma sociedade por ações de capital fechado. Isto posto, foi deliberado, por 
unanimidade de votos, o seguinte: (i) aprovar, sem reservas, os termos e condições do 
Protocolo, que passa a fazer parte integrante desta Ata como seu Anexo 1: (ií) ratificar a 
nomeação, feita pelos administradores da Companhia, da empresa Loudon Blomquist 
Auditores Independentes, inscrita no CRC-RJ 000064/F 8, e no CNPJ sob o n° 
33.179.672/0004-08, para avaliar o acervo líquido da Incorporada e elaborar o 
respectivo Laudo de Avaliação, conforme designado no Protocolo, a qual, previamente 
consultada, aceitou o encargo e apresentou a sua avaliação, consubstanciada em balanço 
levantado em 31 de julho de 2014, com estrita observância do que estabelecem os 
critérios contábeis e a legislação societária atualmente em vigor, (iii) aprovar o Laudo 
de Avaliação da Companhia datado de 14 de agosto de 2014 e elaborado pela empresa 
nomeada nos termos do item (ii) acima, para efeito de sua incorporação pela 
Incorporadora, preparado com base em seu valor contábil, tudo em conformidade com o 
previsto no Protocolo« Laudo de Avaliação este que, lido e rubricado por todos, passa a 
fazer parte integrante da presente Ata como seu Anexo II: (iv) aprovar a incorporação 
da Sociedade pela Incorporadora e sua consequente extinção, o que se dá nesta data, por 
meio da presente Assembleia Geral Extraordinária, tudo em conformidade com o 
Protocolo« (v) fazer constar que a Incorporadora, na qualidade de sucessora da 
Companhia em todos os direitos e obrigações, assume as responsabilidades ativas e 
passivas relativas ao patrimônio da Companhia, o qual lhe será transferido nos termos 
ora aprovados, e autorizar os Administradores da Companhia, a praticar todos os atos 
que se fizerem necessários à formalização da incorporação ora aprovada, com a 
consequente versão do patrimônio da Companhia à Incorporadora, perante os órgãos 
públicos competentes e terceiros em geral.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem 
dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo 
tempo necessário à lavratura da presente ata, na forma sumária, a qual, reaberta a 
sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro,
20 de agosto de 2014. (a.a.). Presidente — Mauro Fernando Orofino Campos; Secretário 
-  Bertoldo Gancz. Acionistas: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN MARINEINFRAESTRUT. j — N £
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Certifico que a presente é côpia fiel da Ata original lavrada em livro próprio 

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2014.
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P A S C R O  P A R T I C I P A Ç Õ E S  S . A .

CNPJ n° 11.995.753/0001-09 
NIRE 33.3.0029913-1

A t e  d a  A s s e m b l e i a  G e r a l  E x t r a o r d i n á r i a  
r e a l i z a d a  e m  2 0  d e  a g o s t o  d e  2 0 1 4

06 ^

5 Acionistas Acões ordinárias
■

FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES MEZANINO DIAMOND 
MOUNTAIN MARINEINFRAESTRUTURA

5.441.156 100

t q t a l 5.441.156 100

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2014.
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«**.----------------------------------------------------------------  362 TJ*FUH00S
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PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO
d«

PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
pela

NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

Pelo presente instrumento particular, celebrado entre as administrações da:

|§p PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede à 
Rua da Ajuda, n° 35 -  sala 1201 «  parte, Centro — CEP 20.040-000, na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 
11.995.753/0001-09, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro — JUCERJA sob NIRE 33.3.0029913-1, neste ato 
representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. M auro Fernando Orofino Campos, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 1.592.110, 
expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n° 029.765.017-34, residente e 
domiciliado à Praia do Flamengo, n° 334, apto. 1001, Flamengo, CEP: 22.210-030, na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e pelo Diretor, Sr. Bertoldo 
Gancz, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da carteira de identidade emitida 
pelo CREA/RJ n° 22495/D, inscrito no CPF/MF sob o nQ 027.398.527-20, residente e 
domiciliado na Rua Jaguarandás, 1000, Bloco % apto 1203, Barra da Tijuca, CEP n° 
22.7760-50, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, doravante 
denominada simplesmente como “Incorporada”: e

NITPAR PARTICIPAÇÕES S,A, (atuai denominação social da 
NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.), sociedade por ações, com sede na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Ajuda, n° 35 -  sala 1201 — parte, 
Centro -  CEP 20.040-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.984.706/0001-84, e com 
seu Estatuto Social ora em fase de registro perante a Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro: - JUCERJA, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. Mauro 
Fernando Orofino Campos, acima qualificado; e pelo seu Diretor sem designação 
específica, Sr. Pedro Celestino da Silva Pereira Filbo. brasileiro, divorciado, 
engenheiro civil, registrado no CREA/RJ sob o n° 16.294/D, residente e domiciliado à 
Rua Conselheiro Lafaiete, n° 98, apto. 701, Copacabana, CEP 22081-020, na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, doravante denominada simplesmente como
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“ In co rp o ra d o ra ” . e, em conjunto com a Incorporada, doravante denominadas como 
“Sociedades”  ou, indistintamente, como “ Sociedade” :

vêm firmar o presente Protocolo de Incorporação e Justificação, ficando consignados os 
motivos, bem como estabelecidos os termos e condições que deverão reger a 
incorporação da Incorporada pela Incorporadora, conforme a seguir exposto:

1. A Incorporada tem seu capital social de R$ 5.441.156,00 (cinco milhões, 
quatrocentos e quarenta e um ml! £ cento e cinquenta e seis reais), dividido em 5.441,156 
(cinco milhões, quatrocentos e quarenta e uma mil e cento e cinquenta e seis) ações 
ordinárias sem valor nominal, todas detidas pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES MEZANINO DIAMOND MQUNTAIN MARINE 
INFRAESTRUTURA, atual denominação do RN INDÚSTRIA NAVAL -  FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, inscrito no CNPJ sob o n° 
13.748.601/0001-29.

1.1. Nos termos do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-l/N.,, 382/2014, de 16 de julho de 
2014, os Administradores da Incorporada esclarecem que foi deferido pela Comissão de 
valores Mobiliários — CVM o pedido de cancelamento de registro para negociação, 
categoria “B”, razão pela qual a Companhia, a partir daquela data, tomou-se uma 
sociedade por ações de capital fechado.

2. A Incorporadora tem seu capital social de RS 140.00,00 (cento e 
quarenta mil reais), totalmente integralizado, dividido em 140.000 (cento e quarenta 
mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, das quais 139.999 (cento e trinta 
e nove mil e novecentas e noventa e nove) ações ordinárias são detidas pela PASCRO 
PARTICIPAÇÕES S.A., a Incorporada, e 1 (uma) ação ordinária é detida por 
MAURO FERNANDO OROFINO CAMPOS.

3. A incorporação da Incorporada pela Incorporadora, como proposta neste 
Protocolo, justifica-se por integrar um projeto de reestruturação societária que, uma 
vez concretizado, resultará em maior eficiência operacional, administrativa e 
financeira, bem como na redução dos custos operacionais dessas sociedades, 
propiciando maior rentabilidade às atividades rim da estrutura como um todo.

4. Pelo motivo acima exposto, as Administrações de ambas as Companhias 
decidem submeter à deliberação de seus acionistas proposta objetivando a incorporação
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t

da Incorporada pela Incorporadora, operação esta que, sendo aprovada, obedecerá os 
seguintes procedimentos e condições:

(i) para a avaliação do patrimônio líquido da Incorporada serão [ 
adotados os critérios contábeis de avaliação previstos nos Artigos 183 e 184 da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, de acordo com Balancete Patrimonial levantado em 
31.07.2014. As variações patrimoniais posteriormente sofridas pelo patrimônio líquido 
da Incorporada, entre a data do Balancete Patrimonial e a data da realização da operação 
de incorporação, serão absorvidas pela Incorporadora;

(ii) as Administrações da Incorporadora e da Incorporada, desde já, 
concordam em designar como peritos avaliadores do patrimônio liquido da Incorporada, 
ad referendum  das respectivas Assembleias Gerais Extraordinária da Incorporada e  da 
Incorporadora, a empresa L o u d o o  B l o m q u i s t  A u d i t o r e s  In d e p e n d e n te s , inscrita no 
CRC-RJ 000064/F-8, e no CNPJ sob o n° 33.179.672/0004-08.

(Ui) ainda sujeito à confirmação pelos peritos avaliadores, o valor 
patrimonial contábil da Incorporada a ser incorporado pela Incorporadora é de 
RS 7.061.191,00 (sete milhões, sessenta e um mil, cento e noventa e um reais);

(iv) por força da incorporação aqui tratada, a totalidade das ações do 
capita) social da Incorporada detida por FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN MARINE 
INFRA ESTRUTURA será extinta e substituída pelas novas ações conforme item (vi) 
abaixo;

(v) também por força da incorporação aqui tratada, por ser a 
Incorporada controladora da Incorporadora, as ações detidas pela Incorporada no capital 
social da Incorporadora serão transferidas ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN MARINE 
INFRAESTRUTURA;

(vi) ainda por força da incorporação aqui tratada, o capital social da 
Incorporadora deverá ser aumentado em RS 7.061.191,00 (sete milhões, sessenta e um 
mil, cento e noventa e um reais), com a emissão de 7.061.191 (sete milhões, sessenta e 
uma mil, cento e noventa e tuna) novas ações ordinárias nominativas e sem valor 
nominal, sendo todas as novas ações atribuídas ao acionista FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN 
MARINE INFRAESTRUTURA em substituição às ações extintas nos termos do item
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(iv) acima. Dessa forma, o capitai social da Sociedade deverá passar de R$ 140.00,00 
(cento e quarenta mil reais), para R$ 7.201.191,00 (sete milhões, duzentos e um mil, 
cento e noventa e um reais), dividido em 7.201.191 (sete milhões, duzentos e uma mil, 
cento e noventa e uma) ações ordinárias nominativas e son valor nominal;

como resultado da incorporação ora proposta e conseqüente 
extinção da Incorporada, todas as sua operações, ativos, passivos e obrigações serão 
integralmente transferidas para a lncorporadora, que sucederá a Incorporada em todos 
os seus direitos e obrigações de toda e qualquer natureza.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam os Administradores da lncorporadora 
e da Incorporada o presente Protocolo em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito, 
juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Riô de Janeiro, 11 de agosto de 2014.

SCRO PARTICIPAÇÕES S.s 1— P^SCRC

itjL
Por: Mauro Fernando Orofino Campos 

Cargo: Diretor Presidente

ITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

Por. Mauro Fernando Orofino Campos 
Cargo: Diretor Presidente

Testemunhas:

 7
Por: Pedro Celestino da Silva PereiraFilho 

Cargo: Diretor

&

Valéria Çk'Mi Serra 
Secretária Geral
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Loudon Blomquist

Paacro Participações S.A Nitear Participações SLA

Laudo de Avaliado do Patrimônio Liquido 
em 31 de iulho de 2014.

(
Yfeléna Serra

Secretária Geral
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Loudon Blomquist r5Õl
      A N O S  fA U D I T O R E S  I N D E P E N D E N T E S  i  - .......

Malriz FOlal EscritórioS io  Patdo - SP Rio de Janeiro - RJ B rasia  -  DFRua Senador Paulo Egidio, 72 — Conj. 1.007/9- Sé Av. Pres. Vargas» 509 — 3o andar -  Centro 5CS-Quadra 06 -B I. A —Conj. 40Z
S ío P b J o - S I»®.OBh OlJOOÔSOé Rio de Janeiro -  RI -CGF; 20.071-003 Edifício C arioca-lkasH à-D F -C E P : 70.325,900
E-ioail: kmdonsp@kHKÍon com.br E-aaii: secretari8@ltnidon.cain.br E-maiJ: piojctos^Joudon com.br
T c l :( l  1)3104-8303/3101-7782 Tel.:(2l) 2S09-8658 T d : (61)3225-0120/ 3963-0705

Fax: ( I I ) 3104-3426 Fam (21) 2242-7212

L A U D O  D E  A V A L I A Ç Ã O

LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES, inscrita no CRC-RJ -  n° 
000064/F-8, CNPJ sob o n° 33.179.672/0004-08, filial na Av. Presidente Vargas, 509 — 3o andar ■» 
centro —‘Rio de Janeiro -  RJ, nomeada pelos acionistas da Nitpar Participações S A ., CNPJ sob o 
07.984.706/0001-84, para avaliar o Patrimônio liquido real da empresa Pascro Participações S.A, 
CNPJ sob o n° <0.995.753/0001-09, para fins de incorporação, conforme disposto no art. 8° da lei 
n° 6.404/76, vem apresentar o seu Laudo de Avaliação conforme termos abaixo:

1 )  A v a l i a ç ã o  d o  P a t r i m ô n i o  L t a n i d o  C o n t á b i l

Na sede da Pascro Participações I Á  foram-nos apresentados os atos constitutivos, os livros e 
registros contábeis e as demonstrações financeiras da empresa, e das suas controladas Rio Nave 
Serviços Navais Ltda. e Rio Nave 2010 Construção Naval Ltda., na data de 31de julho de 2014, 
para fins de avaliação do seu Patrimônio líquido contábil.
Constatamos, através dos nossos exames, que os registros contábeis e as demonstrações 
financeiras foram preparados consoante praticas contábeis recomendadas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade e em observância do disposto nos arts. 183 é 184 da lei n® 6.404/76.

1 * 1 )  E l e m e n t o s  d o s  A t i v o s  e  P a s s iv o .

Conforme balanço patrimonial especial levantado em 31 de julho de 2014, são os

%
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a
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Ativo
Ativo Circulante
Bancos Conta Movimento 
Banco do Brasil S.A., 
Banco BVA S.A -  conta n°

Balanço em 
31/07/2014

1.000
1.500.000

19.161

Ajustes Para Fins de 
Incorporação

Saldos
Aiustados

1.000
1.500.000

19.161
1.520.161 - 1.520.161

Impostos a Recuperar 
IRRF sobre Aplicações Financeiras 
IRRF sobre Contratos Mutuo 
INSS a Recuperar 
IOF a Recuperar

214.298
49.981

620
50.708

- 214,298
49.981

621.
50.708

315.608 - 315.608
Sub-total 1.835.769 1.835.769

Ativo Não Circulante 
Ativo Realizado a Loneo Prazo
Adiantamento para Futuro Aumento de 
Capital — Rio Nave Serviços Navais Ltda.

19.479.895 - 19.479.895

Empréstimos a Terceiros 5.214.116 . 5.214.116
EIF Engenharia e Investimentos 24.694.011 - 24.694.011
Investimentos
Participação Societária (Ágio)

Rio Nave Serviços Navais Ltda.
Nitpar Participações S.A
Avaliação do investimento na Rio NaveServiços Navais Ltda. (good will)

70.608.720 (d) 
3.200.000 (e)

< 70.608.720> 
<3.200.000>
143.525.000 143.525.000

Total do Ativo
73.808.720

100.338.500
69.716.280
69.716.280

143.525.000
170.054.780

Menos: Passivo Circulante
Fornecedores 34.719 r ~ S. 34.719
Folha de pagamentos-Administradores 
Encargos sociais a recolher

1.770
A qŜ  tT

(a)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
Empresa: PASCRO PARTICIPAÇÕES SA 
Nire: 33300299131
Protocolo: 0020142905011 -21/08/2014
CERTIFICO O  DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O  REGISTRO SOB O  NIRE E DATA ABAIXO. 
Autenticação: 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85 
Arquivamento: 00002662676 -  22/08/2014
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Obrigações Tributarias:
IRRF a Recolher sobre folha de Pagamento. 11 - 11IRRF a Recolho* -  Pessoas Jurídicas 2.112 - 2.112PIS / COFINS / CSLL a Recolher 13.039 - 13.039IOF a Recolher 41.960 - 41.960Ttxan / Multas-CVM. 277.313 - 277.313

334.435 - 334.435Outras contas a pagar 170.208 - 170.208
sub-total 541.132 - 541.132

Passivo Exi&ível a Longo Prazo
Provisão Para Perdas 114.139.708 - 114.139.708 (g)
Contas a Pagar a Empresas Controladas 92.150 - 92.150
Empréstimo junto a Instituição Financeira
Banco BVA S.A 48.220.599 . 48.220.599 (h)

Sub-total 162.452.457 - 162.452.457
Total do Passivò 162.993.589 - 162.993.589

Patrimônio Líauido <62.655.089> - 7.061.191

1-2) ELEMENTOS QUE INTEGRAM O PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Capitai Social 5.441.156 k . 5.441.156 0)Reserva de Capital 68.228.583 - 68.228.583 Ü)Ajuste Patrimonial Para Fins de Incorporação ■ 69.716.280 69.716.280 (k)
Prejuízos Acumulados <136.324.828> - <136.324.828>
Patrimônio Liquido Ajustado <62.655.089> 69.716.280 7.061.191

Informações Complementares
(a) Deposito no Banco do Brasil S.A., referente integralização de aumento de capital.
(b) Empréstimo de mutuo concedido a EIF Engenharia e Investimentos em setembra/2012 atualizado pelo CDI mais 12%.
(c) Adiantamento para futuro aumento de capital concedido á empresa controlada Rio Nave Serviços Navais Ltda.
(d) Ágio na compra da Rio Nave Serviços Navais S.A., representando 99,99%, tendo como 

fundamento a geração de lucros futuros.

Valéria Ç r lA  Serra 
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
Empresa: PASCRO PARTICIPAÇÕES SA 
Nine: 33300299131
Protocolo: 0020142905011 -21/08/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO. 
Autenticação: 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85 
Arquivamento: 00002662676 -  22/08/2014
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(e) Ágio na compra da participação na Nitpar Participações Ltda., tendo como fundamento a 
geração de luõrõs futuros.

(0  “Good Will” apurado para fins de incorporação, sobre a participação societária na Rio Nave 
Serviços Navais Ltda.

(g) Provisão para perdas
Provisão constituída em face ao Patrimônio líquido negativo da empresa controlada Rio Nave 
Serviços Navais Ltda., no montante de R$ 114.139.708.

(h) Empréstimo junto ao Banco BVA S.A, assumido no processo da comina da Rio Nave Serviços 
Navais Ltda., no ano de 2012, atualizado para 31/07/2014, no montante de R$ 48.220.S99.

(i) Capital Social
Capital Social de RS 5.441.156,00 (cinco milhões quatrocentos e quarenta e uni mil cento e 
cinquenta e seis reais) representado por 5.441.156 (cinco milhões quatrocentas e quarenta e 
uma m l cento e cinquenta e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Á ultima 
Assembleia que, aprovou o aumento do capital para R$ 5.441.156.00, fbi realizada em 
31/3/2014.

(j) Reserva de Capital — (Reserva Livre) ágio na subscrição e integral ização do capital social, com 
saldo em 31/07/2014 de R$ 68.228.583.

(k) Ajuste Patrimonial para Fins de Incorporação, determinado pela avaliação do investimento na 
Ri© Nave Serviços Navais Ltda., com base no fluxo de caixa descontado, no valor estimado de 
R$ 143.525.000, que após dedução dos ágios constantes dos registros contábeis apurados no 
processo de compra dessa empresa, apontou o saldo de R$ 69.716.280.

A v a l i a ç ã o  E c o n ô m i c o  F i n a n c e i r o  A t r a v é s  do F l u x o  de f u i n  Descontado fGood W i l l !

Os acionistas da Nitpar Participações SA. contrataram a empresa especializada TREVO 
CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA. CNPJ ft“ 10.649.395/0001-01 para fins de avãiíação 
econômico-financeira, através do fluxo de caixa descontado da empresa Rio Nave Serviços 
Navais Ltda., controlada pela Pascro Participações S.A., utilizando as premissas fornecidas pela 
Diretoria, i q-w ̂

, p

/ ~ \  Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
/  \  Empresa: PASCRO PARTICIPAÇÕES SA
/ \ \ /Â  Nire: 33300299131

\ J / 1  ^  Protocolo: 0020142905011-21/08/2014
y j y  Y  CERTIFICO O  DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Valéria ç / f t  Serra Autenticação: 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85
secretária Geral Arquivamento: 00002662676 -  22/08/2014
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2 . 1 )  T r a n s c r i ç ã o  d o  S u m a r i o  d o  L a u d o  a p r e s e n ta d o  p e la  T r e v o  C o n s u l t o r i a  E s t r a t é g i c a  

L t d a . ,  d a t a d o  d e  1 3  d e  a g o s to  d e  2 0 1 4 .

Transcrevemos abaixo o “Sumario Executivo” constante do Laudo de Avaliação 
Econômico — Financeira, preparado pela Trevo Consultoria Estratégica Ltda — Global 
Trevo Consulting datado de 13 de agosto de 2014:

“Nosso trabalho de avaliação econômico-financeira da Rio Nave Serviços Navais LTDA.
("Em presa" ou “Rio Nave ”)  compreendeu e incluiu:

•> A s prem issas da Administração que refletem as perspectivas de crescimento das 
operações para os próxim os nove anos;

❖ Análise dos investimentos realizados pela Empresa;
❖ Análise das demonstrações financeiras de 2012 e 2013 e balancete a ti ju lho  de 2014.
4> Entrevistas e reuniões com os principais executivos da Empresa para obter informações 

sobre as operações, o cenário atual e as perspectivas do negócio;
❖ Modelagem econômico-financeira das operações do Empresa; e
❖ Preparação e apresentação do nosso laudo de avaliação, destacando as principais 

prem issas, considerações envolvidas e os resultados obtidos.
O valor da Empresa è dado pelas perspectivas de rentabilidade fu tura  calculada utilizando- 
se o método de Fluxo de Caixa Descontado ( “FCD ”), que reflete adequadamente o retom o  
esperado, considerando o  risco pais e o  risco intrínseco ao tipo de negócio, sendo também  
apropriado p o r capturar adequadamente as oportunidades do negócio e por ajustar os 
eventos extraordinários.
M etodologias de avaliação

f ip o  dfí Avíiüiiçõo | fcourty V.ilui; (R$f Nútnc.rD  d i ' .  q u o ta s “reço  por q u n u r , IRS| 1

V;i>or p.ilrim ontaf N/A 11.450.000 N/A

Mú?l ipfos d/*, m e rr j id o 57.744.691 11JI50.000 5,04

143.S2S.7S2 11.450.000 12.54

f i ~ \  Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
/ \  Empresa: PASCRO PARTICIPAÇÕES SA
/ I [ j j J  Nire: 33300299131

\J/l .  Protocolo: 0020142905011-21/08/2014
X  CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O  REGISTRO SOB O  NIRE E DATA ABAIXO,

valéija ç/M. Serra Autenticação: 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85
Secretária Geral Arquivamento: 00002662676 -  22/08/2014
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Loudon Blomquist r5ÕI

Comentários

Valor patrimonial D H/A Representa o património liquido dividido 
pelo número total de quotas da Empresa

Múkipios de mercado a ass/tt Considera o  valor da Empresa pelos 
múltiplos de companhias comparáveis

R im » de caixe descontado O R$12,54 Reflete as perspectivas de rentabSdade 
futura da Empresa traiidas a valor 
preseme por uma taxa de desconto

Nosso laudo tem como objetivo exclusivo dar suporte aos quotistas da Empresa em relação 
ao valor econômico-financeiro da Rio Nave Serviços Navais LTDA.
Com base ms resultados obtidos a partir das projeções descritas neste relatório, emendemos 
que o valor estimado de R$143.525 mil (cento e quarenta e três milhões, quinhentos e vinte e 
cinco m il reais) para a totalidade das quotas da Empresa, calculado com base no método de 
rentabilidade fidura, na data-base de 31 de julho de 2014, utilizando o custo médio 
ponderado de capital nominal em reais de 19,4%, bem como estabilidade do crescimento na 
perpetuidade, incorpore as expectativas da Administração quanto à capacidade operacional 
da Empresa.

São Paulo, 13 de agosto de 2014 Eduardo Peres - Sócio-diretor
GlobalTrevo Consulting 
CNPJ10.649.395/0001-01 ”

3) Patrimônio Liquido da Pascro Participações S.A -  Ajustado com os efeitos da avaliação 

do “GOOD W1LL”.

• Patrimônio Liquido Contábil em 31 de julho de 2014. < 62.655.089 >

• “GOOD W1LL” apurado conforme Laudo de Avaliação das 

quotas de capital da Rio Nave Serviços Navais Ltda., preparado

pela empresa Trevo Consultoria Estratégica Ltda. 143.525.000

• Ágio apurado no processo de compre da Rio Nave Serviços

Navais Ltda. constante dos registros contábeis < 70.608.720 >

• Ágio apurado no processo de compra da Rio Nave 2010

Construção Naval Ltda. constante dos registros contábeis <  3.200.000>

Patrimônio Liquido Ajustado R$ 7.061.191

A TV!

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
Empresa: PASCRO PARTICIPAÇÕES SA 
Nire: 33300299131
Protocolo: 0020142905011 -21/08/2014
CERTIFICO 0  DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O  NIRE E DATA ABAIXO. 
Autenticação: 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85 
Arquivamento: 00002662676 -  22/08/2014
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4) Avaliamos o Patrimônio da Pascro Participações ÉiÃ, para fins de incorporação 
pela Üitpar Participações S.A. em R$ 7.061.191 (sete milhões sessenta e um mil e cento e 
noventa e um reais).

5) Declaramos, para É ü  de avaliação, que não temos conhecimento da ocorrência de 
qualquer fato relevante entre 31 de Jtdho de 2014 e a presente data que nos termos da 
legislação atual devessem ser ajustados.

Ôs abaixo assinados colocam-se á disposição de V.Sas. e da Assembleia Geral dos acionistas, 
para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o presente Lattdo de Avaliação.

Riò de Janeiro, 14 fle agosto da 2014.
Loudon Blomquist Auditores Jpdependentes 

CRC-RJ
Noel Lniz Ferreh 

Contador 
CRC-RJ-23.317-TSP-1458-S-RJ

8

Jf K  Junta Comercial Estado do Rio de Janeiro
/ \  Empresa: PASCRO PARTICIPAÇÕES SA
I \ l M  Nine: 33300299131
I  j )  Protocolo:0020142905011 -21/08/2014

y *  CERTIFICO O  DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E  O REGISTRO SOB O MIRE E DATA ABAIXO.
Valérja Çí-ft Serra Autenticação: 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85

Secretária Geral Arquivamento: 00002662676 -  22/08/2014
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 11/09/2017

Data da Juntada 04/09/2017

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.

484



 
 

 

 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 0006456-65.2017.8.19.0001 

 

 GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA., nos autos 

do requerimento de falência da NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A., vem, 

por seus advogados abaixo assinados, diante da contestação de 

fls. 429/432, expor e requerer a V.Exa. o seguinte: 

 

REVELIA INAFASTÁVEL 

 

1.  Juntado aos autos o mandado de citação positivo em 

22.07.2017, sábado (cf. certidão de fls. 425), o prazo de 10 

(dez) dias previsto no art. 98 da Lei nº 11.101/2005 começou a 

fluir em 24.07.2017, segunda-feira, de maneira que o seu 

término se deu em 04.08.2017, sexta-feira. 
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2.  Desse modo, apresentada a contestação da requerida em 

07.08.2017, segunda-feira (cf. fls. 429), após o decêndio 

legal, inafastável a decretação da sua revelia, suportando as 

respectivas consequências, sobretudo a sentença de quebra.  

 

AUSÊNCIA DE DEPÓSITO 

 

3.  Afora a intempestividade da contestação, o que também 

enseja a imediata decretação da falência é o fato de que a 

devedora não depositou “o valor correspondente ao total do 

crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários 

advocatícios”, nos termos do parágrafo único do art. 98 da Lei 

de Falências, o que, desde logo, se requer.  

 

QUITAÇÃO INAPLICÁVEL 

 

4.  A requerida se manifestou em contestação arguindo que 

o crédito que fundamenta esta ação seria inexequível, tendo em 

vista a quitação dada pela GENUS em assembleia de cotistas do 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES RN INDÚSTRIA NAVAL, do 

qual foi gestora, em 07.05.2014. 

 

5.  Importante lembrar, inicialmente, que o referido 

crédito é embasado em instrumento particular de confissão de 

dívida, firmado entre a GENUS e a PASCRO PARTICIPAÇÕES —— 

sociedade integralmente incorporada pela NITPAR —— em 

15.05.2014, com vencimento em 20.05.2014, objeto de execução 

de título extrajudicial desde dezembro daquele ano (processo 

nº 0487589-69.2014.8.19.0001).  

 

6.  Em segundo lugar, não é isso que a cláusula da 

assembleia dispõe. O seu inteiro teor é o seguinte: “o Gestor 

renuncia expressamente neste ato [sic], ao seu direito de 

crédito junto ao Fundo em decorrência dos serviços prestados 
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até a Data de Transferência, nada tendo portanto a reclamar do 

Fundo, seu Administrador e seus cotistas quanto a quaisquer 

valores, outorgando assim ampla, irrestrita e irrevogável 

quitação quanto a quaisquer obrigações do Fundo para com o 

Gestor” (cf. item 1.3, fls. 479 —— grifou-se e destacou-se). 

 

7.  Fato é que a NITPAR, assumindo todas as “operações, 

ativos, passivos e obrigações” da PASCRO (cf. item vii, fls. 

447), é inteiramente controlada pelo citado Fundo. Todavia, 

tendo personalidade diversa deste, de seu Administrador e de 

seus cotistas, não se enquadra, definitivamente, em nenhuma 

das hipóteses abarcadas pelo item acima transcrito. 

 

8.  Da mesma forma, a cláusula diz que a requerente 

renunciaria “ao seu direito de crédito junto ao Fundo” e que 

outorgaria quitação “quanto a quaisquer obrigações do Fundo 

para com o Gestor” (fls. 479 —— grifou-se e destacou-se), 

permanecendo silente quanto à possibilidade de se exigir esse 

crédito de uma empresa que por ele fosse controlada. 

 

9.  Assim, forçoso reconhecer que os documentos 

apresentados não são suficientes para demonstrar a quitação 

alegada na contestação, devendo este feito prosseguir 

regularmente, com a decretação da falência da NITPAR, nos 

termos do art. 99 da Lei nº 11.101/2005. 

 

COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO 

CANDENTE MÁ-FÉ 

 

10.  Como dito anteriormente, a presente ação foi 

precedida por execução de título extrajudicial contra a 

NITPAR, distribuída em dezembro de 2014, a qual, apesar de 

regularmente citada, deixou de efetuar o pagamento da sua 
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dívida, sequer oferecendo bens à penhora ou mesmo apresentando 

defesa. 

 

11.  Realmente, o comportamento da requerida é, a um só 

tempo, risível e contraditório: muito se surpreendeu a GENUS 

quando a NITPAR, repentina e magicamente, fez surgir um 

papelucho que, na sua deturpada interpretação, tornaria a 

dívida inexistente e seria inclusive apto a economizar os 

quase 3 anos de infrutífera execução, caso antes apresentado. 

Ocorre que tal documento, ainda que lido na diagonal, não 

permite essa interpretação, como já explanado acima. 

 

12.  Considerando o modo temerário com o qual a requerida 

procede nas ações judiciais que lhe são movidas, evidenciado 

pela sua inércia na execução e pela tardia juntada de 

documento supostamente hábil a extingui-la —— quando muito, 

que se presta a tumultuar o feito e alterar a verdade dos 

fatos ——, além deste requerimento de falência, julgou-se 

relevante protocolar esta manifestação, de imediato, apenas 

para impedir que a NITPAR pudesse confundir esse MM. Juízo com 

as suas aleivosias. 

 

13.  Seria ilógico que a requerida, após quitação que, 

segundo entende, a beneficiaria, firmasse títulos reconhecendo 

a dívida para com a GENUS!  

 

14.  Por esses motivos, imperativa a sua condenação nas 

penas destinadas ao litigante de má-fé, conforme o disposto 

nos arts. 79, 80, I, II, IV e V, e 81, todos do Código de 

Processo Civil. 

 

*  *  * 

 

488



5 
 

15.  Tudo posto, a GENUS requer a juntada desta para que 

produza os seus devidos efeitos legais, confiando em que será 

decretada a falência da NITPAR, condenando-a, ainda, nas penas 

destinadas ao litigante de má-fé e nos ônus da sucumbência, 

inclusive honorários advocatícios. 

 
Nestes termos, 
P.deferimento. 

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 2017. 
 

 

 

Wilson Pimentel 
OAB/RJ 122.685 

Pedro Paulo de Barros Barreto 
OAB/RJ 123.137 
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SR. ESCRIVÃO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Grerj Eletrônica n.º 90720571273-64

Processo n.º 0006456-65.2017.8.19-0001

PILAR WAGNER MARTINS, advogada, brasileira, inscrita na OAB/RJ

sob o n.º 204.901, RG 23.469.326-5 – Detran/RJ, CPF 145.207.787-86, nos

autos da ação em epígrafe, vem requerer a V. Sa. que seja expedida a

Certidão de Comprovação de Prática Jurídica referente ao ano de 2017 em

favor da subscritora da presente, fazendo referência à réplica assinada pela

própria em 30/03/2017.

Ressalta-se, por oportuno, que as custas referentes à expedição da

Certidão já foram devidamente pagas, conforme Grerj em anexo.

Por fim, requer seja feito o registro de todas as comunicações,

inclusive publicações em Diário de Justiça e intimações eletrônicas, em

nome dos advogados André de Souza Martins, OAB/RJ sob o nº 1.560-A Pilar

Wagner Martins, OAB/RJ nº 204.901, e Maximiano Dias Rosa, inscrito na

OAB/RJ sob o nº 187.564, anotando-se na autuação, nos registros de

informática e onde mais couber.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2017.

Pilar Wagner Martins

OAB/RJ 204.901
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 29/09/2017

Data 29/09/2017

Descrição Certifico que não há possibilidade de expedição da

Certidão de Comprovação de Prática Jurídica referente

ao ano de 2017, requerida pela Dra. Pilar Wagner

Martins, por inexistir nos autos procuração com seu

nome ou peça que tenha assinado.
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Juiz Luiz Alberto Carvalho Alves

Data da Conclusão 10/10/2017

Data da Devolução Não devolvido.
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Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                     
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital  
Cartório da 3ª Vara Empresarial  
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br  
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Fls.  
Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de 
Peq. Porte - Requerimento - Requerimento de Falência   
  
Autor: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Luiz Alberto Carvalho Alves 

 
Em 10/10/2017 

 
 
 

Despacho               
 
Ao Ministério Público.  
 

Rio de Janeiro, 10/10/2017. 
 
 

Luiz Alberto Carvalho Alves - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Luiz Alberto Carvalho Alves 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4774.G5QL.9TTA.C29S 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 

Øþ 
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Atualizado em 20/10/2017

Data 20/10/2017
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1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2017. 

 
Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
 
Partes: Autor: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
Destinatário: CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Ao Ministério Público. 
Øþ 
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 20/10/2017 16:30:46
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Remessa

Atualizado em 12/12/2017

Destinatário Ministério Público - Curadoria de Massas Falidas

Parecer

Data da Remessa 20/10/2017

Prazo 15

Quantidade de Folhas

Volume(s)

Apenso(s) 0

Data da Devolução 12/12/2017

Sentença Após o Recurso Sem valor líquido / Não se aplica

Data da Contra-Razão
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 19/02/2018

Data da Juntada 12/12/2017

Tipo de Documento Petição

Nºdo Documento Manif. M.P.
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Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

  

Exmº Sr. Dr. Juiz de Direito da 3ª Vara Empresarial (Foro Central) da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO Estadual, através da 3ª Promotoria 

de Justiça de Massas Falidas, nos autos do REQUERIMENTO DE FALÊNCIA que 

GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. move em face de 

NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A (Feito nº 0006456-65.2017.8.19.0001), vem opinar 

no sentido da declaração de tempestividade da contestação de fls. 429 e seguintes, 

rejeitando-se o pleito autoral de decretação da revelia formulado através da petição de 

fls. 485/489, uma vez que o prazo para a defesa não deve ser contado a partir da 

segunda-feira – dia 24 de julho do corrente ano, mas sim do dia seguinte, terça-feira do 

dia 25/7.  

 

  Isto porque o mandado de citação foi juntado aos autos num 

dia de sábado, contrariando o art. 212 do Código de Processo Civil (aplicável 

supletivamente à Lei de Falências), que determina que os atos processuais devam ser 

realizados somente nos dias úteis. 

 

  Destarte, a juntada do mandado de citação (ocorrida no 

sábado) deve ser tida como realizada na segunda-feira – dia 24/7, o qual por ser o 

dia inicial (dies a quo) fica desprezado, abrindo-se a contagem para oferecimento da 

defesa a partir da terça-feira – dia 25/7, com vencimento preclusivo no dia 05/7 que, 

por ser sábado, fica por sua vez prorrogado para segunda-feira, dia 07/7, justamente a 

jornada em que a demandada protocolizou no Fórum a peça contestatória. 
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Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

  

  Ante o exposto, divergindo do certificado pelo cartório às fls. 

490, entende o Parquet que a contestação é tempestiva, aguardando, pois, a decisão do 

Juízo acerca da controvérsia para solução das providências preliminares, saneamento e 

julgamento conforme o estado do processo. 

 

 

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2017 

 

ANCO MÁRCIO VALLE 

Promotor de Justiça 
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS foi

regularmente intimado(a) pelo portal em 22/10/2017, na forma do art. 5º, § 1º da lei

11.419/2006. 

 

Ao Ministério Público. 

 

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2017 

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Juiz Luiz Alberto Carvalho Alves

Data da Conclusão 14/03/2018

Data da Devolução Não devolvido.
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Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital  
Cartório da 3ª Vara Empresarial  
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br  
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Fls.  
Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de 
Peq. Porte - Requerimento - Requerimento de Falência   
  
Autor: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Luiz Alberto Carvalho Alves 

 
Em 14/03/2018 

 
 
 

Decisão               
 
Tendo em vista a nova sistemática de contagem de prazo adotada pelo N.C.P.C., aplicáveis, 
também, a legislação especial ( Lei no 11.101/05), a resposta do réu, em forma de contestação, 
deve ser considerada tempestiva. Nestes termos, não se pode falar em revelia ou em seus efeitos. 
Digam as partes quais as provas que pretendem produzir, indicando o ponto controvertido, de 
forma individualizada,  que pretende elucidar relacionando-o com a prova requerida.  
 

Rio de Janeiro, 14/03/2018. 
 
 

Luiz Alberto Carvalho Alves - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Luiz Alberto Carvalho Alves 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4URD.AN5Q.AJTT.I97W 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 

Øþ 
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Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 14/03/2018
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1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 14 de março de 2018. 

 
Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
 
Partes: Autor: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
Destinatário: WILSON FERNANDES PIMENTEL 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Tendo em vista a nova sistemática de contagem de prazo adotada pelo N.C.P.C., aplicáveis, 
também, a legislação especial ( Lei no 11.101/05), a resposta do réu, em forma de contestação, 
deve ser considerada tempestiva. Nestes termos, não se pode falar em revelia ou em seus efeitos. 
Digam as partes quais as provas que pretendem produzir, indicando o ponto controvertido, de 
forma individualizada,  que pretende elucidar relacionando-o com a prova requerida. 
Øþ 
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 14/03/2018 17:47:41
Local: TJ-RJ



 

1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 14 de março de 2018. 

 
Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
 
Partes: Autor: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
Destinatário: PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Tendo em vista a nova sistemática de contagem de prazo adotada pelo N.C.P.C., aplicáveis, 
também, a legislação especial ( Lei no 11.101/05), a resposta do réu, em forma de contestação, 
deve ser considerada tempestiva. Nestes termos, não se pode falar em revelia ou em seus efeitos. 
Digam as partes quais as provas que pretendem produzir, indicando o ponto controvertido, de 
forma individualizada,  que pretende elucidar relacionando-o com a prova requerida. 
Øþ 
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Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 14 de março de 2018. 

 
Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
 
Partes: Autor: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
Destinatário: ANDRÉ DE SOUZA MARTINS 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Tendo em vista a nova sistemática de contagem de prazo adotada pelo N.C.P.C., aplicáveis, 
também, a legislação especial ( Lei no 11.101/05), a resposta do réu, em forma de contestação, 
deve ser considerada tempestiva. Nestes termos, não se pode falar em revelia ou em seus efeitos. 
Digam as partes quais as provas que pretendem produzir, indicando o ponto controvertido, de 
forma individualizada,  que pretende elucidar relacionando-o com a prova requerida. 
Øþ 
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 14/03/2018 17:47:44
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Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 14 de março de 2018. 

 
Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
 
Partes: Autor: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
Destinatário: MAXIMIANO DIAS ROSA 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Tendo em vista a nova sistemática de contagem de prazo adotada pelo N.C.P.C., aplicáveis, 
também, a legislação especial ( Lei no 11.101/05), a resposta do réu, em forma de contestação, 
deve ser considerada tempestiva. Nestes termos, não se pode falar em revelia ou em seus efeitos. 
Digam as partes quais as provas que pretendem produzir, indicando o ponto controvertido, de 
forma individualizada,  que pretende elucidar relacionando-o com a prova requerida. 
Øþ 

509

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 14/03/2018 17:47:45
Local: TJ-RJ



 

1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 14 de março de 2018. 

 
Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
 
Partes: Autor: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
Destinatário: PILAR WAGNER MARTINS 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Tendo em vista a nova sistemática de contagem de prazo adotada pelo N.C.P.C., aplicáveis, 
também, a legislação especial ( Lei no 11.101/05), a resposta do réu, em forma de contestação, 
deve ser considerada tempestiva. Nestes termos, não se pode falar em revelia ou em seus efeitos. 
Digam as partes quais as provas que pretendem produzir, indicando o ponto controvertido, de 
forma individualizada,  que pretende elucidar relacionando-o com a prova requerida. 
Øþ 
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 14/03/2018 17:47:47
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 21/03/2018

Data da Juntada 20/03/2018

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL 

 

 

 

 

Processo nº 0006456-65.2017.8.19.0001 

 
 GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA., nos 

autos do requerimento de falência da NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A., 

vem, por seus advogados abaixo assinados, em cumprimento à r. 

decisão de fls. 504, informar a V.Exa. não tem mais provas a 

produzir, reportando-se à petição inicial (fls. 03/06) e à 

manifestação em que enfrentou categoricamente todos os falaciosos 

argumentos da requerida (485/489), que sequer realizou o depósito 

de que trata o art. 98, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005. 

 
Nestes termos, 
P.deferimento. 

Rio de Janeiro, 20 de março de 2018. 
 

 

 

Wilson Pimentel 
OAB/RJ 122.685 

Pedro Paulo de Barros Barreto 
OAB/RJ 123.137 
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 26/03/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Tendo em vista a nova sistemática de contagem de prazo adotada pelo N.C.P.C., aplicáveis,

também, a legislação especial ( Lei no 11.101/05), a resposta do réu, em forma de

contestação, deve ser considerada tempestiva. Nestes termos, não se pode falar em revelia ou

em seus efeitos. Digam as partes quais as provas que pretendem produzir, indicando o ponto

controvertido, de forma individualizada,  que pretende elucidar relacionando-o com a prova

requerida.

 

Rio de Janeiro, 26 de março de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi

tacitamente intimado(a) pelo portal em 26/03/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei

11.419/2006.

 

Tendo em vista a nova sistemática de contagem de prazo adotada pelo N.C.P.C., aplicáveis,

também, a legislação especial ( Lei no 11.101/05), a resposta do réu, em forma de

contestação, deve ser considerada tempestiva. Nestes termos, não se pode falar em revelia ou

em seus efeitos. Digam as partes quais as provas que pretendem produzir, indicando o ponto

controvertido, de forma individualizada,  que pretende elucidar relacionando-o com a prova

requerida.

 

Rio de Janeiro, 26 de março de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ANDRÉ DE SOUZA MARTINS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 26/03/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Tendo em vista a nova sistemática de contagem de prazo adotada pelo N.C.P.C., aplicáveis,

também, a legislação especial ( Lei no 11.101/05), a resposta do réu, em forma de

contestação, deve ser considerada tempestiva. Nestes termos, não se pode falar em revelia ou

em seus efeitos. Digam as partes quais as provas que pretendem produzir, indicando o ponto

controvertido, de forma individualizada,  que pretende elucidar relacionando-o com a prova

requerida.

 

Rio de Janeiro, 26 de março de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MAXIMIANO DIAS ROSA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em

26/03/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Tendo em vista a nova sistemática de contagem de prazo adotada pelo N.C.P.C., aplicáveis,

também, a legislação especial ( Lei no 11.101/05), a resposta do réu, em forma de

contestação, deve ser considerada tempestiva. Nestes termos, não se pode falar em revelia ou

em seus efeitos. Digam as partes quais as provas que pretendem produzir, indicando o ponto

controvertido, de forma individualizada,  que pretende elucidar relacionando-o com a prova

requerida.

 

Rio de Janeiro, 26 de março de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PILAR WAGNER MARTINS foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 26/03/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Tendo em vista a nova sistemática de contagem de prazo adotada pelo N.C.P.C., aplicáveis,

também, a legislação especial ( Lei no 11.101/05), a resposta do réu, em forma de

contestação, deve ser considerada tempestiva. Nestes termos, não se pode falar em revelia ou

em seus efeitos. Digam as partes quais as provas que pretendem produzir, indicando o ponto

controvertido, de forma individualizada,  que pretende elucidar relacionando-o com a prova

requerida.

 

Rio de Janeiro, 26 de março de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 14/05/2018

Data da Juntada 11/04/2018

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL 

DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

   

Processo nº: 0006456-65.2017.8.19.0001 

  

 

     NITPAR PARTICIPAÇÕES SA, devidamente qualificada nos autos do 

procedimento de Falência em epígrafe que lhe move GENUS CAPITAL GROUP 

GESTORA DE RECURSOS LTDA., também já qualificada, vem perante Vossa 

Excelência, através de seu procurador constituído informar que não tem mais provas a 

produzir além das que já estão nos autos. 

  Termos em que, 

  Pede deferimento. 

 

  Rio de Janeiro, 11 de abril de 2018. 

 

  (assinado eletronicamente) 

  ANDRÉ DE SOUZA MARTINS 

  OAB/RJ 1.560-A 
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz
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Fls.  
Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de 
Peq. Porte - Requerimento - Requerimento de Falência   
  
Autor: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Luiz Alberto Carvalho Alves 

 
Em 17/05/2018 

 
 
 

Sentença               
 
I - Relatório 
 
Trata-se de requerimento de falência formulado por GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE 
RECURSOS LTDA. em face de NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, com fundamento no art. 94, II 
da Lei 11.101/05. 
 
Em petição inicial de fls. 03/06, a parte requerente alega que a empresa requerida não efetuou o 
pagamento do título executivo extrajudicial, com vencimento em 20/05/2014, a qual promoveu 
execução no juízo da 47ª Vara Cível da Comarca da Capital.  Apresenta o valor atualizado da 
dívida em R$ 499.918,23 e informa que em razão do inadimplemento, foi levado a protesto para 
fins falimentares em 09/12/2016. 
 
Instruem a inicial os documentos de fls. 07/354. 
 
Às fls. 391/392, cálculos atualizados do débito, com o qual a requerente concordou 
expressamente, às fls.  405/406. 
 
Regularmente citada, a requerida contesta às fls. 429/432, e alega que a requerente fundamenta 
seu pedido de falência com base em título ao qual já foi conferida ampla e geral quitação, na 
oportunidade em que a requerente deixou a função de gestora do FIP RN INDUSTRIA NAVAL 
(assembleia realizada em 07 de maio de 2017), de modo que não se poderia falar em quaisquer 
dívidas existentes entre requerente e requerida. Assim, sustenta que não pode a requerente, 
depois de conferir quitação à requerida em assembleia legitimamente convocada para substituição 
dos seus serviços, alegar falta de pagamento por dívida renunciada naquela oportunidade.   
Com a contestação vieram os documentos de fls. 433/483. 
 
Em réplica, de fls. 485/489, a requerente sustenta a revelia da requerida, reclama a ausência de 
depósito e alega que a quitação é inaplicável, tendo em vista que o crédito em questão é 
embasado em instrumento particular de confissão de dívida, firmado entre a GENUS e a PASCRO 
PARTICIPAÇÕES - sociedade integralmente incorporada pela NITPAR - em 15/05/2014, com 
vencimento em 20/05/2014, objeto de execução de título extrajudicial desde dezembro de 2014. 
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Às fls. 500/501, manifestação do Ministério Público no sentido da tempestividade da Contestação. 
 
Às fls. 504, decisão que reconhece a tempestividade da contestação. Em cumprimento à referida 
decisão, as partes, respectivamente, às fls. 512 e 519, informam não possuírem mais provas a 
produzir. 
 
 
É o relatório. 
Examinados, decido.  
 
 
II - Fundamentação 
 
O feito está apto para julgamento, sendo as partes, legítimas e bem representadas, havendo 
elementos suficientes para a prolação de sentença definitiva de mérito, fundada em juízo de 
certeza, através do exercício de cognição exauriente.  
 
Sem preliminares, passo ao exame do mérito. 
 
Trata-se de requerimento de falência com fundamento no art. 94, II da lei 11.101/05.  
 
A requerente alega ser credora do valor histórico de R$ 295.741,12 e que o referido crédito é 
embasado em instrumento particular de confissão de dívida, firmado entre a GENUS e a PASCRO 
PARTICIPAÇÕES - sociedade integralmente incorporada pela NITPAR - em 15.05.2014, com 
vencimento em 20.05.2014, objeto de execução de título extrajudicial, em trâmite no Juízo de 
Direito da 47ª Vara Cível da Comarca da Capital, sob o n.º 0487589-69.2014.8.19.0001. 
 
No bojo da ação de execução de título extrajudicial, a executada foi citada para efetuar o 
pagamento, nos termos da lei. Porém, conforme se verifica dos documentos juntados pela 
requerente, correspondentes às cópias do referido processo, a parte ré não efetuou o pagamento 
no prazo de 3 dias, como exige o art. 829 do Código de Processo Civil. Ante a inércia da 
executada, que não pagou o valor executado, não depositou nem nomeou à penhora bens 
suficientes dentro do prazo legal, emitiu-se certidão de crédito (fls. 12), sendo o protesto para fins 
falimentares realizado, conforme fls. 10/11. 
 
Desta forma, vê-se que a requerente apresenta às fls. 12 a certidão expedida pelo juízo em que se 
processa a execução, o que se demonstra instrumento hábil a garantir o pedido de quebra, 
conforme determina o §4º do art. 94 da lei 11.101/05. In verbis: 
§ 4o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com 
certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução. 
 
Apesar dos argumentos da ré, o que se tem é que esta admite a existência do débito, não 
comprova o pagamento da dívida e sustenta a existência de uma renúncia do crédito por parte da 
requerente. A requerida alega que a requerente demandou execução de título extrajudicial, e 
fundamenta seu pedido de falência, com base em título ao qual já foi conferida a ampla e geral 
quitação, na oportunidade em que a requerente deixou a função de gestora do FIP RN 
INDUSTRIA NAVAL (assembleia realizada em 07 de maio de 2017), de modo que, não se poderia 
falar em quaisquer dívidas existentes entre requerente e requerida. 
 
A requerente, por sua vez, alega que a requerida estaria interpretando a cláusula 
equivocadamente, uma vez que a renúncia ao crédito junto ao Fundo não a beneficia, por se tratar 
apenas de uma das controladas pelo Fundo, logo, pessoas jurídicas distintas. 
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A cláusula de renúncia a que se refere a requerida dispõe o seguinte: 
 
"(1.3) o Gestor renuncia expressamente neste ato, ao seu direito de crédito junto ao Fundo em 
decorrência dos serviços prestados até a Data de Transferência, nada tendo portanto a reclamar 
do Fundo, seu Administrador e seus cotistas quanto a quaisquer valores, outorgando assim ampla, 
irrestrita e irrevogável quitação quanto a quaisquer obrigações do Fundo para com o Gestor" (fl. 
479). 
 
Como se vê, a requerida renunciou direito de crédito relacionado ao Fundo, porém nada tratou do 
crédito relacionado a uma pessoa jurídica controlada por este. 
 
Diante disso, imperioso reconhecer que os documentos apresentados não são suficientes para 
demonstrar a quitação alegada na contestação, devendo este feito prosseguir regularmente, com 
a decretação da falência da NITPAR, nos termos do art. 99 da Lei nº 11.101/2005, em razão da 
impontualidade quanto ao título de crédito judicial.  
 
III - Dispositivo: 
 
Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para decretar, hoje, às 11 horas, com base no art. 
94, II, da Lei 11.101/05, a falência de NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua 
da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 
20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios Pascro Participações S/A, CNPJ: 
11.995.753/0001-09, e Mauro Fernando Orofino Campos, CPF: 029.765.017-34, residente no 
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 
22.210-030. 
 
Com base no art. 107 c/c o art. 99, ambos da Lei 11.101/2005, determino o que se segue: 
 
1) Fixa-se o termo legal da falência no nonagésimo dia anterior ao ajuizamento deste pedido, 
considerando a hipótese de não existência de protesto anterior; caso contrário, será o nonagésimo 
dia do primeiro protesto por falta de pagamento. 
 
2) Ao Falido para que cumpra, em 5 (cinco) dias, o disposto no art. 99, III, da Lei 11.101/05, 
trazendo a relação nominal dos credores atualizada, indicando o endereço, o valor, a natureza e a 
classificação dos créditos (mídia digital - formato Word - MS), sob pena de desobediência e a 
imediata condução coercitiva para a respectiva lavratura do estado de flagrância. 
 
Apresentada a relação nominal, determino ao cartório a imediata publicação do edital para o início 
da fase de verificação administrativa dos créditos perante o Administrador Judicial. (art. 99, 
parágrafo único, L.R.F.)  
 
As falidas deverão relacionar todos os processos judiciais e administrativos em que são partes, 
informando o Juízo e Comarca, número e a fase processual.  
 
Defiro o pagamento de custas na forma do art. 84, III da Lei 11.101/2005. 
 
3) Os credores poderão apresentar divergências ou habilitações de seus créditos, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da publicação do edital supramencionado (art. 7º, § 1º da Lei 11.101/05). 
 
4) Determino que os representantes das falidas prestem as declarações, nos termos do artigo 104 
da Lei de Falências, no dia 03/05//2018 às 14:00 horas, em cartório na presença do Administrador 
Judicial, podendo o juízo participar do ato se necessário. 
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5) Os créditos habilitados serão pagos, em primeiro rateio, com juros e correção monetária, com 
base no IPC (art. 27 da Lei 9.069), calculados até a data da quebra. Após a decretação da quebra 
incidirão somente correção monetária até o efetivo pagamento do crédito. Os juros legais 
incidentes após o decreto da quebra só serão pagos se o ativo da Massa comportar e depois do 
efetivo pagamento de todas as classes. 
 
6) Nomeio como Administrador Judicial a pessoa jurídica Navega Advogados Associados, 
representada pelo seu sócio 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 endereço 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 cartório e formação em Administração Judicial pela ESAJ em 2017, que 
desempenhará suas funções na forma do inciso III do caput do art. 22 da Lei 11.101/05, ficando 
autorizada a intimação por via e-mail do cartório. 
 
Determina a Lei n.º 11.101/05, em sua seção III, ao regular as funções e a figura do Administrador 
Judicial, os critérios de sua escolha e remuneração, que deverá ser profissional idôneo, de 
preferência advogado, economista, administrador de empresa ou contador, ou, ainda, pessoa 
jurídica com profissionais especializados que deverão ser declarados nos autos como 
responsáveis pela condução do processo. Ao tratar da remuneração, determina que o juiz fixará 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, não podendo ultrapassar o valor de 5% do valor devido aos credores na 
recuperação judicial ou o valor do ativo arrecadado na falência.  
 
Numa interpretação teleológica dos dispositivos que versão sobre o Administrador Judicial e suas 
atribuições (art. 22 da L.R.F), extrai-se a absoluta importância de sua função nas falências, sendo 
esta primordial para o sucesso da presente execução coletiva, cabendo uma atuação célere e 
efetiva com a arrecadação dos bens de imediata, a busca do     patrimônio da falida 
eventualmente desviado, a gestão inteligente e produtiva dos bens enquanto não alienados 
judicialmente, uma prestação de contas transparente, a apuração das causas da falência com 
remessa de peças ao Ministério Público na hipótese de indícios de crimes falimentares, a 
representação da massa nos processos judiciais e administrativos, com a indicação de 
profissionais se necessário,  e, por fim, a formação do quadro geral e pagamento aos credores, 
respeitando a ordem de preferência.  
 
Não se pode admitir que o Administrador Judicial atue como mera figura decorativa, permitindo 
que o procedimento se arraste por décadas como se tem visto, lamentavelmente em alguns feitos 
que ainda tramitam, proporcionando o perecimento dos bens e descrédito do procedimento 
falimentar e da própria Justiça.   
 
Neste contexto de importância de sua função, a sua remuneração deve ser compatível com esta 
atuação e responsabilidade exigida, lhe dando um retorno financeiro compatível e dentro da 
realidade do mercado. 
 
Dentro do mercado do universo do procedimento falimentar, podemos destacar outros 
profissionais que atual em conjunto com o Administrador Judicial,  como o advogado constituído 
pela massa, geralmente para atuar em ações externas e o leiloeiro, que também são remunerados 
na proporção do patrimônio arrecadado pela massa como o Administrador Judicial, sendo que o 
advogado, de regra, atua em uma advocacia de risco e resultado, no valor de 10% do benefício 
obtido para a massa e o leiloeiro é remunerado, na prática forense, geralmente com 5% do valor 
da arrematação do bem, proporcionando uma visão da remuneração dos profissionais que atual 

524



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                     
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital  
Cartório da 3ª Vara Empresarial  
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br  
 
 

110                                                                        CALVES                                                                                      

neste mercado.     
 
Cabe lembrar que, de regra, o Administrador Judicial ao assumir a função encontra uma massa 
falida sem, praticamente, nenhum recurso financeiro para gerir os bens ou arcar com as despesas 
mínimos necessárias, assumindo um trabalho e custos que só vão ser remunerado após o 
levantamento do ativo, se houver, restando sempre o percentual de 40% de sua remuneração a 
ser paga ao final com a prestação de contas determinada pelo art.  24 da Lei no 11.101/05, 
momento em que o juízo poderá reavaliar sua remuneração na hipótese de excesso e 
desproporcionalidade na hipótese de uma arrecadação de bens grandiosa e sem complexidade, 
não conhecido pelo juízo no início do procedimento ao fixar o percentual de remuneração.  
 
No caso em tela, levando-se em consideração todos os parâmetros exarados e a complexidade a 
ser desempenhada pelo Administrador Judicial, fixo a remuneração do Administrador Judicial em 
5% do valor do ativo a ser arrecadado. 
  
Deverá apresentar o relatório inicial, sua prestação de contas e de suas atividades, nos termos do 
art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05, que será autuada em apartado e com a juntada das futuras 
prestações nos mesmos autos para fins de cumprimento, ao final do processo, do comando do art. 
154 do mesmo diploma legal (prestação de contas final). O relatório inicial também deverá ser 
juntado no processo principal. 
 
7) Conforme determinado no art. 108 da Lei 11.101/05, proceda-se à imediata lavratura do termo 
de arrecadação e inventário de todos os bens e documentos que se presumam ser de propriedade 
das mesmas.  
  
Na hipótese de qualquer dificuldade ou resistência, de qualquer natureza, em realizar a diligência 
por parte do Administrador Judicial para arrecadar outros bens e documentos por hipótese ainda 
existentes e não relacionados pelas falidas ou encontrando-se os bens na iminência de sofrer 
qualquer risco de desaparecimento ou destruição, autorizo, de plano, o lacre dos estabelecimentos 
e o uso da força policial.    
 
8) Com a arrecadação e o inventário dos bens realizados, poderá o Administrador Judicial opinar, 
de forma fundamentada, sobre a possibilidade da continuação provisória das atividades da falida. 
 
9) Visando facilitar e viabilizar as diligências do Administrador Judicial, determino o bloqueio de 
todas as contas bancárias da falida e que seja realizada a pesquisa no INFOJUD, junto à Receita 
Federal, solicitando as 5 (cinco) últimas declarações do imposto de renda.   
 
10) Determino a proibição da prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do falido, 
submetendo-os preliminarmente à autorização judicial, nos moldes do art. 99, VI, da citada lei. 
 
11) Determino a suspensão de todas as ações e execuções contra o falido, ressalvadas as 
hipóteses previstas nos parágrafos 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/05. 
 
12) Defiro o acautelamento em cartório dos livros obrigatórios e documentos contábeis, elencados 
no art. 105, V da Lei 11.101/2005, no prazo de 10 (dez) dias. 
 
13) Estabeleço que o Cartório deverá: 
 
a) responder a todos os ofícios encaminhados por outros juízos ou órgãos públicos solicitando 
informações sobre o presente feito, desde que estas não tenham caráter sigiloso; 
 
b) autuar em separado, como requerimento incidental, todo pedido realizado pelos interessados 
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que não se encontre efetivamente relacionado com o objeto principal da demanda falimentar, não 
estando, portanto, associado ao andamento da presente ação; 
 
c) anotar na autuação, com o respectivo cadastro no sistema DCP, o nome do patrono dos 
interessados no feito, sempre que solicitado, criando um anexo, em apartado, com todos esses 
requerimentos e procurações, o qual deverá ser acautelado na serventia para eventual consulta, 
achando-se vinculado ao processo principal. 
 
d) dar ciência ao Ministério Público.  
 
e) fazer as comunicações previstas na Ordem de Serviço n.º 01/2016, cumprindo-se o disposto 
nos incisos VIII, X e XIII, bem como o parágrafo único do art. 99 da Lei de Falências, o art. 298 da 
Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça/RJ. 
 
P.R.I.  
 

Rio de Janeiro, 17/05/2018. 
 
 

Luiz Alberto Carvalho Alves - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Luiz Alberto Carvalho Alves 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4QM3.4TX3.XXPT.A5MY 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 

Øþ 
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Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de
Peq. Porte - Requerimento - Requerimento de Falência  
 
Autor: GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Réu: NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Luiz Alberto Carvalho Alves

Em 05/06/2018

Decisão              

Em razão do erro material detectado, retifico, de ofício, o item 04 da sentença de fls. 521/526, para
que os representantes das falidas prestem as declarações, nos termos do artigo 104 da Lei de
Falências, no dia 07/08/2018 às 16 horas, em cartório, na presença do Administrador Judicial,
podendo o juízo participar do ato se necessário. 

Rio de Janeiro, 05/06/2018.

Luiz Alberto Carvalho Alves - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Luiz Alberto Carvalho Alves

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4F72.F9HS.P4VX.7BMY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Descrição CERTIFICO que nesta data faço o "push" eletrônico da r.

decisão de fls.521/526, sendo certo que o mesmo é feito

em duas partes, uma vez que o sistema DCP limita o nº

de caracteres do ato ordinatório:

I - Relatório

Trata-se de requerimento de falência formulado por

GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS

LTDA. em face de NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, com

fundamento no art. 94, II da Lei 11.101/05.

Em petição inicial de fls. 03/06, a parte requerente alega

que a empresa requerida não efetuou o pagamento do

título executivo extrajudicial, com vencimento em

20/05/2014, a qual promoveu execução no juízo da 47ª

Vara Cível da Comarca da Capital. Apresenta o valor

atualizado da dívida em R$ 499.918,23 e informa que em

razão do inadimplemento, foi levado a protesto para fins

falimentares em 09/12/2016.

Instruem a inicial os documentos de fls. 07/354.

Às fls. 391/392, cálculos atualizados do débito, com o

qual a requerente concordou expressamente, às fls.

405/406.

Regularmente citada, a requerida contesta às fls.

429/432, e alega que a requerente fundamenta seu

pedido de falência com base em título ao qual já foi

conferida ampla e geral quitação, na oportunidade em

que a requerente deixou a função de gestora do FIP RN

INDUSTRIA NAVAL (assembleia realizada em 07 de maio

de 2017), de modo que não se poderia falar em

quaisquer dívidas existentes entre requerente e

requerida. Assim, sustenta que não pode a requerente,

depois de conferir quitação à requerida em assembleia

legitimamente convocada para substituição dos seus

serviços, alegar falta de pagamento por dívida

renunciada naquela oportunidade.
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Com a contestação vieram os documentos de fls.

433/483.

Em réplica, de fls. 485/489, a requerente sustenta a

revelia da requerida, reclama a ausência de depósito e

alega que a quitação é inaplicável, tendo em vista que o

crédito em questão é embasado em instrumento

particular de confissão de dívida, firmado entre a GENUS

e a PASCRO PARTICIPAÇÕES - sociedade integralmente

incorporada pela NITPAR - em 15/05/2014, com

vencimento em 20/05/2014, objeto de execução de título

extrajudicial desde dezembro de 2014.

Às fls. 500/501, manifestação do Ministério Público no

sentido da tempestividade da Contestação.

Às fls. 504, decisão que reconhece a tempestividade da

contestação. Em cumprimento à referida decisão, as

partes, respectivamente, às fls. 512 e 519, informam não

possuírem mais provas a produzir.

É o relatório.

Examinados, decido.
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2018.

No. do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Destinatário: CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

CERTIFICO que nesta data faço o "push" eletrônico da r. decisão de fls.521/526, 
sendo certo que o mesmo é feito em duas partes, uma vez que o sistema DCP 
limita o nº de caracteres do ato ordinatório:

I - Relatório

Trata-se de requerimento de falência formulado por GENUS CAPITAL GROUP 
GESTORA DE RECURSOS LTDA. em face de NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, com
fundamento no art. 94, II da Lei 11.101/05.

Em petição inicial de fls. 03/06, a parte requerente alega que a empresa requerida 
não efetuou o pagamento do título executivo extrajudicial, com vencimento em 
20/05/2014, a qual promoveu execução no juízo da 47ª Vara Cível da Comarca da 
Capital.  Apresenta o valor atualizado da dívida em R$ 499.918,23 e informa que 
em razão do inadimplemento, foi levado a protesto para fins falimentares em 
09/12/2016.

Instruem a inicial os documentos de fls. 07/354.

Às fls. 391/392, cálculos atualizados do débito, com o qual a requerente 
concordou expressamente, às fls.  405/406.

Regularmente citada, a requerida contesta às fls. 429/432, e alega que a 
requerente fundamenta seu pedido de falência com base em título ao qual já foi 
conferida ampla e geral quitação, na oportunidade em que a requerente deixou a 
função de gestora do FIP RN INDUSTRIA NAVAL (assembleia realizada em 07 de 
maio de 2017), de modo que não se poderia falar em quaisquer dívidas existentes
entre requerente e requerida. Assim, sustenta que não pode a requerente, depois 
de conferir quitação à requerida em assembleia legitimamente convocada para 
substituição dos seus serviços, alegar falta de pagamento por dívida renunciada 
naquela oportunidade.  
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Com a contestação vieram os documentos de fls. 433/483.

Em réplica, de fls. 485/489, a requerente sustenta a revelia da requerida, reclama 
a ausência de depósito e alega que a quitação é inaplicável, tendo em vista que o 
crédito em questão é embasado em instrumento particular de confissão de 
dívida, firmado entre a GENUS e a PASCRO PARTICIPAÇÕES - sociedade 
integralmente incorporada pela NITPAR - em 15/05/2014, com vencimento em 
20/05/2014, objeto de execução de título extrajudicial desde dezembro de 2014.

Às fls. 500/501, manifestação do Ministério Público no sentido da tempestividade 
da Contestação.

Às fls. 504, decisão que reconhece a tempestividade da contestação. Em 
cumprimento à referida decisão, as partes, respectivamente, às fls. 512 e 519, 
informam não possuírem mais provas a produzir.

É o relatório.
Examinados, decido. 
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Atualizado em 07/06/2018

Data 07/06/2018

Descrição Continuação da r. decisão de fls.521/526:

...II - Fundamentação

O feito está apto para julgamento, sendo as partes,

legítimas e bem representadas, havendo elementos

suficientes para a prolação de sentença definitiva de

mérito, fundada em juízo de certeza, através do exercício

de cognição exauriente.

Sem preliminares, passo ao exame do mérito.

Trata-se de requerimento de falência com fundamento

no art. 94, II da lei 11.101/05.

A requerente alega ser credora do valor histórico de R$

295.741,12 e que o referido crédito é embasado em

instrumento particular de confissão de dívida, firmado

entre a GENUS e a PASCRO PARTICIPAÇÕES -

sociedade integralmente incorporada pela NITPAR - em

15.05.2014, com vencimento em 20.05.2014, objeto de

execução de título extrajudicial, em trâmite no Juízo de

Direito da 47ª Vara Cível da Comarca da Capital, sob o

n.º 0487589-69.2014.8.19.0001.

No bojo da ação de execução de título extrajudicial, a

executada foi citada para efetuar o pagamento, nos

termos da lei. Porém, conforme se verifica dos

documentos juntados pela requerente, correspondentes

às cópias do referido processo, a parte ré não efetuou o

pagamento no prazo de 3 dias, como exige o art. 829 do

Código de Processo Civil. Ante a inércia da executada,

que não pagou o valor executado, não depositou nem

nomeou à penhora bens suficientes dentro do prazo

legal, emitiu-se certidão de crédito (fls. 12), sendo o

protesto para fins falimentares realizado, conforme fls.

10/11.

Desta forma, vê-se que a requerente apresenta às fls. 12

a certidão expedida pelo juízo em que se processa a

549



execução, o que se demonstra instrumento hábil a

garantir o pedido de quebra, conforme determina o §4º

do art. 94 da lei 11.101/05. In verbis:

§ 4o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o

pedido de falência será instruído com certidão expedida

pelo juízo em que se processa a execução.

Apesar dos argumentos da ré, o que se tem é que esta

admite a existência do débito, não comprova o

pagamento da dívida e sustenta a existência de uma

renúncia do crédito por parte da requerente. A requerida

alega que a requerente demandou execução de título

extrajudicial, e fundamenta seu pedido de falência, com

base em título ao qual já foi conferida a ampla e geral

quitação, na oportunidade em que a requerente deixou a

função de gestora do FIP RN INDUSTRIA NAVAL

(assembleia realizada em 07 de maio de 2017), de modo

que, não se poderia falar em quaisquer dívidas

existentes entre requerente e requerida.

A requerente, por sua vez, alega que a requerida estaria

interpretando a cláusula equivocadamente, uma vez que

a renúncia ao crédito junto ao Fundo não a beneficia,

por se tratar apenas de uma das controladas pelo

Fundo, logo, pessoas jurídicas distintas.

A cláusula de renúncia a que se refere a requerida

dispõe o seguinte:

"(1.3) o Gestor renuncia expressamente neste ato, ao

seu direito de crédito junto ao Fundo em decorrência

dos serviços prestados até a Data de Transferência,

nada tendo portanto a reclamar do Fundo, seu

Administrador e seus cotistas quanto a quaisquer

valores, outorgando assim ampla, irrestrita e irrevogável

quitação quanto a quaisquer obrigações do Fundo para

com o Gestor" (fl. 479).

Como se vê, a requerida renunciou direito de crédito

relacionado ao Fundo, porém nada tratou do crédito

relacionado a uma pessoa jurídica controlada por este.

Diante disso, imperioso reconhecer que os documentos

apresentados não são suficientes para demonstrar a

quitação alegada na contestação, devendo este feito

prosseguir regularmente, com a decretação da falência

da NITPAR, nos termos do art. 99 da Lei nº 11.101/2005,

em razão da impontualidade quanto ao título de crédito

judicial.
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2018.

No. do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Destinatário: CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Continuação da r. decisão de fls.521/526:

...II - Fundamentação

O feito está apto para julgamento, sendo as partes, legítimas e bem 
representadas, havendo elementos suficientes para a prolação de sentença 
definitiva de mérito, fundada em juízo de certeza, através do exercício de 
cognição exauriente. 

Sem preliminares, passo ao exame do mérito.

Trata-se de requerimento de falência com fundamento no art. 94, II da lei 
11.101/05. 

A requerente alega ser credora do valor histórico de R$ 295.741,12 e que o 
referido crédito é embasado em instrumento particular de confissão de dívida, 
firmado entre a GENUS e a PASCRO PARTICIPAÇÕES - sociedade integralmente 
incorporada pela NITPAR - em 15.05.2014, com vencimento em 20.05.2014, objeto 
de execução de título extrajudicial, em trâmite no Juízo de Direito da 47ª Vara 
Cível da Comarca da Capital, sob o n.º 0487589-69.2014.8.19.0001.

No bojo da ação de execução de título extrajudicial, a executada foi citada para 
efetuar o pagamento, nos termos da lei. Porém, conforme se verifica dos 
documentos juntados pela requerente, correspondentes às cópias do referido 
processo, a parte ré não efetuou o pagamento no prazo de 3 dias, como exige o 
art. 829 do Código de Processo Civil. Ante a inércia da executada, que não pagou 
o valor executado, não depositou nem nomeou à penhora bens suficientes dentro
do prazo legal, emitiu-se certidão de crédito (fls. 12), sendo o protesto para fins 
falimentares realizado, conforme fls. 10/11.

Desta forma, vê-se que a requerente apresenta às fls. 12 a certidão expedida pelo 
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juízo em que se processa a execução, o que se demonstra instrumento hábil a 
garantir o pedido de quebra, conforme determina o §4º do art. 94 da lei 11.101/05. 
In verbis:
§ 4o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será 
instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução.

Apesar dos argumentos da ré, o que se tem é que esta admite a existência do 
débito, não comprova o pagamento da dívida e sustenta a existência de uma 
renúncia do crédito por parte da requerente. A requerida alega que a requerente 
demandou execução de título extrajudicial, e fundamenta seu pedido de falência, 
com base em título ao qual já foi conferida a ampla e geral quitação, na 
oportunidade em que a requerente deixou a função de gestora do FIP RN 
INDUSTRIA NAVAL (assembleia realizada em 07 de maio de 2017), de modo que, 
não se poderia falar em quaisquer dívidas existentes entre requerente e 
requerida.

A requerente, por sua vez, alega que a requerida estaria interpretando a cláusula 
equivocadamente, uma vez que a renúncia ao crédito junto ao Fundo não a 
beneficia, por se tratar apenas de uma das controladas pelo Fundo, logo, 
pessoas jurídicas distintas.

A cláusula de renúncia a que se refere a requerida dispõe o seguinte:

"(1.3) o Gestor renuncia expressamente neste ato, ao seu direito de crédito junto 
ao Fundo em decorrência dos serviços prestados até a Data de Transferência, 
nada tendo portanto a reclamar do Fundo, seu Administrador e seus cotistas 
quanto a quaisquer valores, outorgando assim ampla, irrestrita e irrevogável 
quitação quanto a quaisquer obrigações do Fundo para com o Gestor" (fl. 479).

Como se vê, a requerida renunciou direito de crédito relacionado ao Fundo, 
porém nada tratou do crédito relacionado a uma pessoa jurídica controlada por 
este.

Diante disso, imperioso reconhecer que os documentos apresentados não são 
suficientes para demonstrar a quitação alegada na contestação, devendo este 
feito prosseguir regularmente, com a decretação da falência da NITPAR, nos 
termos do art. 99 da Lei nº 11.101/2005, em razão da impontualidade quanto ao 
título de crédito judicial. 
 

Øþ
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Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 07/06/2018

Data 07/06/2018

Descrição Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em

três partes não obstante a certidão de fls.531):

...III - Dispositivo:

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para

decretar, hoje, às 11 horas, com base no art. 94, II, da Lei

11.101/05, a falência de NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA,

que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar,

Próximo à Rua México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ -

CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus

sócios Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-

09,  e  Mauro Fernando Orof ino Campos,  CPF:

029.765.017-34, residente no endereço Praia do

Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro

- RJ - CEP: 22.210-030.

Com base no art. 107 c/c o art. 99, ambos da Lei

11.101/2005, determino o que se segue:

1) Fixa-se o termo legal da falência no nonagésimo dia

anterior ao ajuizamento deste pedido, considerando a

hipótese de não existência de protesto anterior; caso

contrário, será o nonagésimo dia do primeiro protesto

por falta de pagamento.

2) Ao Falido para que cumpra, em 5 (cinco) dias, o

disposto no art. 99, III, da Lei 11.101/05, trazendo a

relação nominal dos credores atualizada, indicando o

endereço, o valor, a natureza e a classificação dos

créditos (mídia digital - formato Word - MS), sob pena de

desobediência e a imediata condução coercitiva para a

respectiva lavratura do estado de flagrância.

Apresentada a relação nominal, determino ao cartório a

imediata publicação do edital para o início da fase de

verificação administrativa dos créditos perante o

Administrador Judicial. (art. 99, parágrafo único, L.R.F.)

As falidas deverão relacionar todos os processos

judiciais e administrativos em que são partes,
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informando o Juízo e Comarca, número e a fase

processual.

Defiro o pagamento de custas na forma do art. 84, III da

Lei 11.101/2005.

3) Os credores poderão apresentar divergências ou

habilitações de seus créditos, no prazo de 15 (quinze)

d i a s ,  c o n t a d o s  d a  p u b l i c a ç ã o  d o  e d i t a l

supramencionado (art. 7º, § 1º da Lei 11.101/05).

4) Determino que os representantes das falidas prestem

as declarações, nos termos do artigo 104 da Lei de

Falências, no dia 03/05//2018 às 14:00 horas, em cartório

na presença do Administrador Judicial, podendo o juízo

participar do ato se necessário.

5) Os créditos habilitados serão pagos, em primeiro

rateio, com juros e correção monetária, com base no IPC

(art. 27 da Lei 9.069), calculados até a data da quebra.

Após a decretação da quebra incidirão somente

correção monetária até o efetivo pagamento do crédito.

Os juros legais incidentes após o decreto da quebra só

serão pagos se o ativo da Massa comportar e depois do

efetivo pagamento de todas as classes.

6) Nomeio como Administrador Judicial a pessoa

jurídica Navega Advogados Associados, representada

pelo seu sócio 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 endereço 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

cartório e formação em Administração Judicial pela

ESAJ em 2017, que desempenhará suas funções na

forma do inciso III do caput do art. 22 da Lei 11.101/05,

ficando autorizada a intimação por via e-mail do cartório.
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2018.

No. do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Destinatário: CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em três partes não obstante a 
certidão de fls.531):
...III - Dispositivo:

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para decretar, hoje, às 11 horas, com
base no art. 94, II, da Lei 11.101/05, a falência de NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, 
que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua México. - 
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo 
seus sócios Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, e Mauro 
Fernando Orofino Campos, CPF: 029.765.017-34, residente no endereço Praia do 
Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Com base no art. 107 c/c o art. 99, ambos da Lei 11.101/2005, determino o que se 
segue:

1) Fixa-se o termo legal da falência no nonagésimo dia anterior ao ajuizamento 
deste pedido, considerando a hipótese de não existência de protesto anterior; 
caso contrário, será o nonagésimo dia do primeiro protesto por falta de 
pagamento.

2) Ao Falido para que cumpra, em 5 (cinco) dias, o disposto no art. 99, III, da Lei 
11.101/05, trazendo a relação nominal dos credores atualizada, indicando o 
endereço, o valor, a natureza e a classificação dos créditos (mídia digital - 
formato Word - MS), sob pena de desobediência e a imediata condução coercitiva
para a respectiva lavratura do estado de flagrância.

Apresentada a relação nominal, determino ao cartório a imediata publicação do 
edital para o início da fase de verificação administrativa dos créditos perante o 
Administrador Judicial. (art. 99, parágrafo único, L.R.F.) 

As falidas deverão relacionar todos os processos judiciais e administrativos em 
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que são partes, informando o Juízo e Comarca, número e a fase processual. 

Defiro o pagamento de custas na forma do art. 84, III da Lei 11.101/2005.

3) Os credores poderão apresentar divergências ou habilitações de seus 
créditos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do edital 
supramencionado (art. 7º, § 1º da Lei 11.101/05).

4) Determino que os representantes das falidas prestem as declarações, nos 
termos do artigo 104 da Lei de Falências, no dia 03/05//2018 às 14:00 horas, em 
cartório na presença do Administrador Judicial, podendo o juízo participar do ato
se necessário.

5) Os créditos habilitados serão pagos, em primeiro rateio, com juros e correção 
monetária, com base no IPC (art. 27 da Lei 9.069), calculados até a data da 
quebra. Após a decretação da quebra incidirão somente correção monetária até o
efetivo pagamento do crédito. Os juros legais incidentes após o decreto da 
quebra só serão pagos se o ativo da Massa comportar e depois do efetivo 
pagamento de todas as classes.

6) Nomeio como Administrador Judicial a pessoa jurídica Navega Advogados 
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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 
cartório e formação em Administração Judicial pela ESAJ em 2017, que 
desempenhará suas funções na forma do inciso III do caput do art. 22 da Lei 
11.101/05, ficando autorizada a intimação por via e-mail do cartório.
 

Øþ
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 
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Descrição Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em

quatro partes não obstante a certidão de fls.531):

...Determina a Lei n.º 11.101/05, em sua seção III, ao

regular as funções e a figura do Administrador Judicial,

os critérios de sua escolha e remuneração, que deverá

ser profissional idôneo, de preferência advogado,

economista, administrador de empresa ou contador, ou,

ainda, pessoa jurídica com profissionais especializados

que deverão ser declarados nos autos como

responsáveis pela condução do processo. Ao tratar da

remuneração, determina que o juiz fixará 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, não podendo ultrapassar o

valor de 5% do valor devido aos credores na

recuperação judicial ou o valor do ativo arrecadado na

falência.

Numa interpretação teleológica dos dispositivos que

versão sobre o Administrador Judicial e suas

atribuições (art. 22 da L.R.F), extrai-se a absoluta

importância de sua função nas falências, sendo esta

primordial para o sucesso da presente execução

coletiva, cabendo uma atuação célere e efetiva com a

arrecadação dos bens de imediata, a busca do

patrimônio da falida eventualmente desviado, a gestão

inteligente e produtiva dos bens enquanto não alienados

judicialmente, uma prestação de contas transparente, a

apuração das causas da falência com remessa de peças

ao Ministério Público na hipótese de indícios de crimes

falimentares, a representação da massa nos processos

judiciais e administrativos, com a indicação de

profissionais se necessário, e, por fim, a formação do

quadro geral e pagamento aos credores, respeitando a

ordem de preferência.

Não se pode admitir que o Administrador Judicial atue

como mera figura decorativa, permitindo que o

procedimento se arraste por décadas como se tem visto,
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lamentavelmente em alguns feitos que ainda tramitam,

proporcionando o perecimento dos bens e descrédito do

procedimento falimentar e da própria Justiça.

Neste contexto de importância de sua função, a sua

remuneração deve ser compatível com esta atuação e

responsabilidade exigida, lhe dando um retorno

financeiro compatível e dentro da realidade do mercado.

Dentro do mercado do universo do procedimento

falimentar, podemos destacar outros profissionais que

atual em conjunto com o Administrador Judicial, como o

advogado constituído pela massa, geralmente para atuar

em ações externas e o leiloeiro, que também são

remunerados na proporção do patrimônio arrecadado

pela massa como o Administrador Judicial, sendo que o

advogado, de regra, atua em uma advocacia de risco e

resultado, no valor de 10% do benefício obtido para a

massa e o leiloeiro é remunerado, na prática forense,

geralmente com 5% do valor da arrematação do bem,

proporcionando uma visão da remuneração dos

profissionais que atual neste mercado.

Cabe lembrar que, de regra, o Administrador Judicial ao

assumir a função encontra uma massa falida sem,

praticamente, nenhum recurso financeiro para gerir os

bens ou arcar com as despesas mínimos necessárias,

assumindo um trabalho e custos que só vão ser

remunerado após o levantamento do ativo, se houver,

restando sempre o percentual de 40% de sua

remuneração a ser paga ao final com a prestação de

contas determinada pelo art. 24 da Lei no 11.101/05,

momento em que o juízo poderá reavaliar sua

r e m u n e r a ç ã o  n a  h i p ó t e s e  d e  e x c e s s o  e

desproporcionalidade na hipótese de uma arrecadação

de bens grandiosa e sem complexidade, não conhecido

pelo juízo no início do procedimento ao fixar o

percentual de remuneração.

No caso em tela, levando-se em consideração todos os

parâmetros exarados e a complexidade a ser

desempenhada pelo Administrador Judicial, fixo a

remuneração do Administrador Judicial em 5% do valor

do ativo a ser arrecadado.
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Processo Eletrônico

          Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001                                                              
                                              Fls:

Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial

         

Atos Ordinatórios

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em quatro partes não obstante a certidão de fls.531):
...Determina a Lei n.º 11.101/05, em sua seção III, ao regular as funções e a figura do Administrador
Judicial, os critérios de sua escolha e remuneração, que deverá ser profissional idôneo, de preferência
advogado,  economista,  administrador  de  empresa  ou  contador,  ou,  ainda,  pessoa  jurídica  com
profissionais especializados que deverão ser declarados nos autos como responsáveis pela condução do
processo.  Ao  tratar  da  remuneração,  determina  que  o  juiz  fixará  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, não podendo ultrapassar o valor de
5% do valor devido aos credores na recuperação judicial ou o valor do ativo arrecadado na falência. 

Numa  interpretação  teleológica  dos  dispositivos  que  versão  sobre  o  Administrador  Judicial  e  suas
atribuições (art. 22 da L.R.F), extrai-se a absoluta importância de sua função nas falências, sendo esta
primordial para o sucesso da presente execução coletiva, cabendo uma atuação célere e efetiva com a
arrecadação dos bens de imediata, a busca do     patrimônio da falida eventualmente desviado, a gestão
inteligente  e  produtiva  dos  bens  enquanto  não  alienados  judicialmente,  uma  prestação  de  contas
transparente,  a  apuração  das  causas  da  falência  com remessa  de  peças  ao  Ministério  Público  na
hipótese  de  indícios  de  crimes  falimentares,  a  representação  da  massa  nos  processos  judiciais  e
administrativos, com a indicação de profissionais se necessário,  e, por fim, a formação do quadro geral e
pagamento aos credores, respeitando a ordem de preferência. 

Não se pode admitir que o Administrador Judicial atue como mera figura decorativa, permitindo que o
procedimento se arraste por décadas como se tem visto, lamentavelmente em alguns feitos que ainda
tramitam, proporcionando o perecimento dos bens e descrédito do procedimento falimentar e da própria
Justiça.  

Neste contexto de importância de sua função, a sua remuneração deve ser compatível com esta atuação
e  responsabilidade  exigida,  lhe  dando  um  retorno  financeiro  compatível  e  dentro  da  realidade  do
mercado.

Dentro do mercado do universo do procedimento falimentar, podemos destacar outros profissionais que
atual em conjunto com o Administrador Judicial,  como o advogado constituído pela massa, geralmente
para atuar em ações externas e o leiloeiro, que também são remunerados na proporção do patrimônio
arrecadado pela massa como o Administrador Judicial, sendo que o advogado, de regra, atua em uma
advocacia  de risco  e  resultado,  no valor  de 10% do benefício  obtido  para a  massa  e o  leiloeiro  é
remunerado, na prática forense, geralmente com 5% do valor da arrematação do bem, proporcionando
uma visão da remuneração dos profissionais que atual neste mercado.    

Cabe lembrar que, de regra, o Administrador Judicial ao assumir a função encontra uma massa falida
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sem, praticamente, nenhum recurso financeiro para gerir os bens ou arcar com as despesas mínimos
necessárias, assumindo um trabalho e custos que só vão ser remunerado após o levantamento do ativo,
se houver,  restando sempre o  percentual  de 40% de sua  remuneração a ser  paga  ao final  com a
prestação de contas determinada pelo art.  24 da Lei no 11.101/05, momento em que o juízo poderá
reavaliar  sua  remuneração  na  hipótese  de  excesso  e  desproporcionalidade  na  hipótese  de  uma
arrecadação  de  bens  grandiosa  e  sem  complexidade,  não  conhecido  pelo  juízo  no  início  do
procedimento ao fixar o percentual de remuneração. 

No caso em tela, levando-se em consideração todos os parâmetros exarados e a complexidade a ser
desempenhada pelo Administrador Judicial, fixo a remuneração do Administrador Judicial em 5% do valor
do ativo a ser arrecadado.
 

Rio de Janeiro, 07/06/2018.

Julio Pessoa Tavares Ferreira - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/28575
Øþ
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2018.

No. do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Destinatário: CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em quatro partes não obstante 
a certidão de fls.531):
...Determina a Lei n.º 11.101/05, em sua seção III, ao regular as funções e a figura 
do Administrador Judicial, os critérios de sua escolha e remuneração, que deverá
ser profissional idôneo, de preferência advogado, economista, administrador de 
empresa ou contador, ou, ainda, pessoa jurídica com profissionais 
especializados que deverão ser declarados nos autos como responsáveis pela 
condução do processo. Ao tratar da remuneração, determina que o juiz fixará 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, não podendo ultrapassar o valor de 5% 
do valor devido aos credores na recuperação judicial ou o valor do ativo 
arrecadado na falência. 

Numa interpretação teleológica dos dispositivos que versão sobre o 
Administrador Judicial e suas atribuições (art. 22 da L.R.F), extrai-se a absoluta 
importância de sua função nas falências, sendo esta primordial para o sucesso 
da presente execução coletiva, cabendo uma atuação célere e efetiva com a 
arrecadação dos bens de imediata, a busca do     patrimônio da falida 
eventualmente desviado, a gestão inteligente e produtiva dos bens enquanto não 
alienados judicialmente, uma prestação de contas transparente, a apuração das 
causas da falência com remessa de peças ao Ministério Público na hipótese de 
indícios de crimes falimentares, a representação da massa nos processos 
judiciais e administrativos, com a indicação de profissionais se necessário,  e, 
por fim, a formação do quadro geral e pagamento aos credores, respeitando a 
ordem de preferência. 

Não se pode admitir que o Administrador Judicial atue como mera figura 
decorativa, permitindo que o procedimento se arraste por décadas como se tem 
visto, lamentavelmente em alguns feitos que ainda tramitam, proporcionando o 
perecimento dos bens e descrédito do procedimento falimentar e da própria 
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Justiça.  

Neste contexto de importância de sua função, a sua remuneração deve ser 
compatível com esta atuação e responsabilidade exigida, lhe dando um retorno 
financeiro compatível e dentro da realidade do mercado.

Dentro do mercado do universo do procedimento falimentar, podemos destacar 
outros profissionais que atual em conjunto com o Administrador Judicial,  como 
o advogado constituído pela massa, geralmente para atuar em ações externas e o
leiloeiro, que também são remunerados na proporção do patrimônio arrecadado 
pela massa como o Administrador Judicial, sendo que o advogado, de regra, atua
em uma advocacia de risco e resultado, no valor de 10% do benefício obtido para 
a massa e o leiloeiro é remunerado, na prática forense, geralmente com 5% do 
valor da arrematação do bem, proporcionando uma visão da remuneração dos 
profissionais que atual neste mercado.    

Cabe lembrar que, de regra, o Administrador Judicial ao assumir a função 
encontra uma massa falida sem, praticamente, nenhum recurso financeiro para 
gerir os bens ou arcar com as despesas mínimos necessárias, assumindo um 
trabalho e custos que só vão ser remunerado após o levantamento do ativo, se 
houver, restando sempre o percentual de 40% de sua remuneração a ser paga ao 
final com a prestação de contas determinada pelo art.  24 da Lei no 11.101/05, 
momento em que o juízo poderá reavaliar sua remuneração na hipótese de 
excesso e desproporcionalidade na hipótese de uma arrecadação de bens 
grandiosa e sem complexidade, não conhecido pelo juízo no início do 
procedimento ao fixar o percentual de remuneração. 

No caso em tela, levando-se em consideração todos os parâmetros exarados e a 
complexidade a ser desempenhada pelo Administrador Judicial, fixo a 
remuneração do Administrador Judicial em 5% do valor do ativo a ser 
arrecadado.
 
 

Øþ
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Descrição Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em

cinco partes não obstante a certidão de fls.531):

...Deverá apresentar o relatório inicial, sua prestação de

contas e de suas atividades, nos termos do art. 22, III,

"p", da Lei 11.101/05, que será autuada em apartado e

com a juntada das futuras prestações nos mesmos

autos para fins de cumprimento, ao final do processo,

do comando do art. 154 do mesmo diploma legal

(prestação de contas final). O relatório inicial também

deverá ser juntado no processo principal.

7) Conforme determinado no art. 108 da Lei 11.101/05,

proceda-se à imediata lavratura do termo de arrecadação

e inventário de todos os bens e documentos que se

presumam ser de propriedade das mesmas.

Na hipótese de qualquer dificuldade ou resistência, de

qualquer natureza, em realizar a diligência por parte do

Administrador Judicial para arrecadar outros bens e

documentos por hipótese ainda existentes e não

relacionados pelas falidas ou encontrando-se os bens

n a  i m i n ê n c i a  d e  s o f r e r  q u a l q u e r  r i s c o  d e

desaparecimento ou destruição, autorizo, de plano, o

lacre dos estabelecimentos e o uso da força policial.

8) Com a arrecadação e o inventário dos bens

realizados, poderá o Administrador Judicial opinar, de

forma fundamentada, sobre a possibilidade da

continuação provisória das atividades da falida.

9) Visando facilitar e viabilizar as diligências do

Administrador Judicial, determino o bloqueio de todas

as contas bancárias da falida e que seja realizada a

pesquisa no INFOJUD, junto à Receita Federal,

solicitando as 5 (cinco) últimas declarações do imposto

de renda.

10) Determino a proibição da prática de qualquer ato de

disposição ou oneração de bens do falido, submetendo-

os preliminarmente à autorização judicial, nos moldes

605



do art. 99, VI, da citada lei.

11) Determino a suspensão de todas as ações e

execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses

previstas nos parágrafos 1º e 2º do art. 6º da Lei

11.101/05.

12) Defiro o acautelamento em cartório dos livros

obrigatórios e documentos contábeis, elencados no art.

105, V da Lei 11.101/2005, no prazo de 10 (dez) dias.

13) Estabeleço que o Cartório deverá:

a) responder a todos os ofícios encaminhados por

outros juízos ou órgãos públ icos sol ici tando

informações sobre o presente feito, desde que estas não

tenham caráter sigiloso;

b) autuar em separado, como requerimento incidental,

todo pedido realizado pelos interessados que não se

encontre efetivamente relacionado com o objeto

principal da demanda falimentar, não estando, portanto,

associado ao andamento da presente ação;

c) anotar na autuação, com o respectivo cadastro no

sistema DCP, o nome do patrono dos interessados no

feito, sempre que solicitado, criando um anexo, em

apartado,  com todos esses requer imentos e

procurações, o qual deverá ser acautelado na serventia

para eventual consulta, achando-se vinculado ao

processo principal.

d) dar ciência ao Ministério Público.

e) fazer as comunicações previstas na Ordem de Serviço

n.º 01/2016, cumprindo-se o disposto nos incisos VIII, X

e XIII, bem como o parágrafo único do art. 99 da Lei de

Falências, o art. 298 da Consolidação de Normas da

Corregedoria Geral da Justiça/RJ.

P.R.I.
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2018.

No. do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Destinatário: CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em cinco partes não obstante a
certidão de fls.531):
...Deverá apresentar o relatório inicial, sua prestação de contas e de suas 
atividades, nos termos do art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05, que será autuada em 
apartado e com a juntada das futuras prestações nos mesmos autos para fins de 
cumprimento, ao final do processo, do comando do art. 154 do mesmo diploma 
legal (prestação de contas final). O relatório inicial também deverá ser juntado no
processo principal.

7) Conforme determinado no art. 108 da Lei 11.101/05, proceda-se à imediata 
lavratura do termo de arrecadação e inventário de todos os bens e documentos 
que se presumam ser de propriedade das mesmas. 
 
Na hipótese de qualquer dificuldade ou resistência, de qualquer natureza, em 
realizar a diligência por parte do Administrador Judicial para arrecadar outros 
bens e documentos por hipótese ainda existentes e não relacionados pelas 
falidas ou encontrando-se os bens na iminência de sofrer qualquer risco de 
desaparecimento ou destruição, autorizo, de plano, o lacre dos estabelecimentos 
e o uso da força policial.   

8) Com a arrecadação e o inventário dos bens realizados, poderá o Administrador
Judicial opinar, de forma fundamentada, sobre a possibilidade da continuação 
provisória das atividades da falida.

9) Visando facilitar e viabilizar as diligências do Administrador Judicial, 
determino o bloqueio de todas as contas bancárias da falida e que seja realizada 
a pesquisa no INFOJUD, junto à Receita Federal, solicitando as 5 (cinco) últimas 
declarações do imposto de renda.  

10) Determino a proibição da prática de qualquer ato de disposição ou oneração 
de bens do falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial, nos 
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moldes do art. 99, VI, da citada lei.

11) Determino a suspensão de todas as ações e execuções contra o falido, 
ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos 1º e 2º do art. 6º da Lei 
11.101/05.

12) Defiro o acautelamento em cartório dos livros obrigatórios e documentos 
contábeis, elencados no art. 105, V da Lei 11.101/2005, no prazo de 10 (dez) dias.

13) Estabeleço que o Cartório deverá:

a) responder a todos os ofícios encaminhados por outros juízos ou órgãos 
públicos solicitando informações sobre o presente feito, desde que estas não 
tenham caráter sigiloso;

b) autuar em separado, como requerimento incidental, todo pedido realizado 
pelos interessados que não se encontre efetivamente relacionado com o objeto 
principal da demanda falimentar, não estando, portanto, associado ao andamento
da presente ação;

c) anotar na autuação, com o respectivo cadastro no sistema DCP, o nome do 
patrono dos interessados no feito, sempre que solicitado, criando um anexo, em 
apartado, com todos esses requerimentos e procurações, o qual deverá ser 
acautelado na serventia para eventual consulta, achando-se vinculado ao 
processo principal.

d) dar ciência ao Ministério Público. 

e) fazer as comunicações previstas na Ordem de Serviço n.º 01/2016, cumprindo-
se o disposto nos incisos VIII, X e XIII, bem como o parágrafo único do art. 99 da 
Lei de Falências, o art. 298 da Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da 
Justiça/RJ.

P.R.I.
 

Øþ
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 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2018.

Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Partes: Réu: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Em razão do erro material detectado, retifico, de ofício, o item 04 da sentença de fls. 521/526, para 
que os representantes das falidas prestem as declarações, nos termos do artigo 104 da Lei de 
Falências, no dia 07/08/2018 às 16 horas, em cartório, na presença do Administrador Judicial, 
podendo o juízo participar do ato se necessário.
Øþ

1195

631

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 07/06/2018 15:22:18
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Digitação de Documentos

Atualizado em 08/06/2018

Data 08/06/2018

Descrição

632



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Nº do Ofício : 1026/2018/OF

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2018

Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001
Distribuição:10/01/2017
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Réu: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
      
Prezado Senhor,

Comunico a V.Sa. para os devidos fins que, por decisão proferida em 17/05/2018 e complementada pela
decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar ,DECRETADA A FALÊNCIA da empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega
Advogados  Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço 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,  conforme sentença  que  segue em
anexo.

Solicito informar, com a maior brevidade possível,  quanto a existência de registro de propriedade de
embarcações em nome das empresas falidas, seus sócios, controladores ou administradores..

Atenciosamente,

Luiz Alberto Carvalho Alves
Juiz de Direito

Senhor Presidente do Tribunal Marítimo do Ministério da Defesa

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 41VL.8RKY.CHWP.MEQY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Nº do Ofício : 1027/2018/OF

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2018

Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001
Distribuição:10/01/2017
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Réu: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
      
Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar , DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega
Advogados  Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço 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,  conforme sentença  que  segue em
anexo.

Solicito, ainda, enviar a este Juízo, com a maior brevidade possível, cópia das três últimas declarações
de bens e rendimentos das empresas falidas, seus sócios,controladores ou administradores.

Atenciosamente,
Luiz Alberto Carvalho Alves

Juiz de Direito

Senhor Delegado da Receita Federal do Brasil

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 437F.85ZN.WULB.7FQY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

60                                                                                                                                                                                           JULIOFERREIRA

634



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Nº do Ofício : 1028/2018/OF

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2018

Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001
Distribuição:10/01/2017
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Réu: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
      

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar ,DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega
Advogados  Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço 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,  conforme sentença  que  segue em
anexo..

Atenciosamente,
Luiz Alberto Carvalho Alves

Juiz de Direito

Senhor Gerente do Banco do Brasil S.A.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4U74.KG6T.2VYP.3GQY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Nº do Ofício : 1029/2018/OF

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2018

Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001
Distribuição:10/01/2017
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Réu: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
      
Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar ,DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega
Advogados  Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço 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,  conforme sentença  que  segue em
anexo..

Atenciosamente,

Luiz Alberto Carvalho Alves
Juiz de Direito

Senhor Presidente do Sindicato dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4HZN.SZEV.VJJQ.LGQY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Nº do Ofício : 1030/2018/OF

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2018

Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001
Distribuição:10/01/2017
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Réu: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
      
                          Prezado Senhor,

Comunico a V.Sa. para os devidos fins que, por decisão proferida em 17/05/2018 e complementada pela
decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar ,DECRETADA A FALÊNCIA da empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega
Advogados  Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço 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,  conforme sentença  que  segue em
anexo.

Atenciosamente,

Luiz Alberto Carvalho Alves
Juiz de Direito

Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça em matéria empresarial do Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4DFE.PD5R.8U3J.3HQY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1031/2018/OF

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Réu: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       
Prezado Senhor,

Comunico a V.Sa. para os devidos fins que, por decisão proferida em 17/05/2018 e complementada pela
decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar ,DECRETADA A FALÊNCIA da empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.
Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega
Advogados  Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço 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,  conforme sentença  que  segue em
anexo.
Solicito ainda que seja efetuada a vigilância externa pelas patrulhas da Polícia Militar em suas rondas
normais e diárias, junto a sede da empresa falida, a fim de proteger o respectivo patrimônio que deve ser
preservado no sentido dos interesses voltados à massa falida.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Ao Senhor Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 45P5.TB2R.3PRR.1IQY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Nº do Ofício : 1032/2018/OF

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2018

Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001
Distribuição:10/01/2017
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Réu: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
      

Prezado Senhor,

Comunico a V.Sa. para os devidos fins que, por decisão proferida em 17/05/2018 e complementada pela
decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar ,DECRETADA A FALÊNCIA da empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega
Advogados  Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço 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,  conforme sentença  que  segue em
anexo..

Atenciosamente,

Luiz Alberto Carvalho Alves
Juiz de Direito

Ao Senhor Superintendente Regional do Rio de Janeiro do Departamento de Polícia Federal

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4LHX.RKVR.M5U7.RIQY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Nº do Ofício : 1033/2018/OF

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2018

Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001
Distribuição:10/01/2017
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Réu: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
      
Prezado Senhor,

Comunico a V.Sa. para os devidos fins que, por decisão proferida em 17/05/2018 e complementada pela
decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar ,DECRETADA A FALÊNCIA da empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega
Advogados  Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço 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,  conforme sentença  que  segue em
anexo..

Atenciosamente,

Luiz Alberto Carvalho Alves
Juiz de Direito

Ao Senhor Delegado da Delegacia de Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras do 
Departamento de Polícia Federal

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4SH1.BZ4Q.8N4W.YIQY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Nº do Ofício : 1034/2018/OF

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2018

Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001
Distribuição:10/01/2017
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Réu: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
      
Prezado Senhor,

Comunico a V.Sa. para os devidos fins que, por decisão proferida em 17/05/2018 e complementada pela
decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar ,DECRETADA A FALÊNCIA da empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.
Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega
Advogados  Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço 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,  conforme sentença  que  segue em
anexo.
Solicito ainda a expedição de circulares às instituições financeiras e entidades do mercado de capitais
em todo o território nacional comunicando a decisão judicial e determinando que seja feito de imediato o
bloqueio  do  que  estiver  em  nome  das  empresas  falidas,  especialmente:  das  contas  correntes  e
operações  financeiras;  dos  descontos  de  títulos  constitutivos  de  dívidas  ativas;  dos  investimentos
mobiliários das falidas; das contas de depósitos do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
devendo indicar sempre os recpectivos saldos e ressaltando que somente poderão ser movimentadas
por autorização do Juízo Falimentar..

Atenciosamente,
Luiz Alberto Carvalho Alves

Juiz de Direito

Senhor Presidente do Banco Central do Brasil

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4ZYX.IBPJ.E1YR.8LQY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Nº do Ofício : 1035/2018/OF

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2018

Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001
Distribuição:10/01/2017
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Réu: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
      
Excelentíssimo Senhor Desembargador,

Comunico a V.Exa. para os devidos fins que, por decisão proferida em 17/05/2018 e complementada
pela  decisão proferida em 05/06/2018,  foi  por  este  Juízo Falimentar  ,DECRETADA A FALÊNCIA da
empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega
Advogados  Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço 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,  conforme sentença  que  segue em
anexo.
Solicito  ainda  providências  no  sentido  de  interceder  junto  aos  demais  magistrados  do  trabalho,
cientificando-os  de  que  eventuais  bens  reclamados  em  regime  falimentar  não  mais  deverão  ser
alienados, o que do contrário acarretará prejuízo aos demais credores das massas falidas.

Atenciosamente,

Luiz Alberto Carvalho Alves
Juiz de Direito

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 47YC.3YKJ.YTCU.MMQY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Nº do Ofício : 1036/2018/OF

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2018

Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001
Distribuição:10/01/2017
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Réu: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
      

Excelentíssimo Senhor,

Comunico a V.Ea. para os devidos fins que, por decisão proferida em 17/05/2018 e complementada pela
decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar ,DECRETADA A FALÊNCIA da empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.
Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega
Advogados  Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço 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,  conforme sentença  que  segue em
anexo.
Solicito ainda que seja determinado ao órgão de atuação da Procuradoria que funcione junto ao feito
onde foi proferida a decisão de quebra.

Atenciosamente,

Luiz Alberto Carvalho Alves
Juiz de Direito

Excelentíssimo Senhor Procurador-Chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS)

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4C1K.EWC6.A6Y4.1ZQY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Nº do Ofício : 1037/2018/OF

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2018

Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001
Distribuição:10/01/2017
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Réu: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
      

Excelentíssimo Senhor,

Comunico a V.Sa. para os devidos fins que, por decisão proferida em 17/05/2018 e complementada pela
decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar ,DECRETADA A FALÊNCIA da empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega
Advogados  Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço 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,  conforme sentença  que  segue em
anexo.
Solicito ainda que seja determinado ao órgão de atuação da Procuradoria que funcione junto ao feito
onde foi proferida a decisão de quebra.

Atenciosamente,

Luiz Alberto Carvalho Alves
Juiz de Direito

Excelentíssimo Senhor Procurador-Chefe da Fazenda Nacional no Estado do Rio de Janeiro

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 434D.NVVD.Z1PM.ITQY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Nº do Ofício : 1040/2018/OF

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2018

Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001
Distribuição:10/01/2017
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Réu: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
      

Excelentíssimo Senhor,

Comunico a V.Sa. para os devidos fins que, por decisão proferida em 17/05/2018 e complementada pela
decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar ,DECRETADA A FALÊNCIA da empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega
Advogados  Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço 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,  conforme sentença  que  segue em
anexo.
Outrossim, solicito que seja determinado ao órgão de atuação da Procuradoria que funcione junto ao
feito onde foi proferida a decisão de quebra.

Atenciosamente,

Luiz Alberto Carvalho Alves
Juiz de Direito

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4MUJ.36W9.TLRF.SDSY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1041/2018/OF

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Réu: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico a V.Sa. para os devidos fins que, por decisão proferida em 17/05/2018 e complementada pela
decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar ,DECRETADA A FALÊNCIA da empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega
Advogados  Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço 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,  conforme sentença  que  segue em
anexo.
Outrossim, solicito que seja enviado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, certidão do que
consta em nome das empresas falidas, seus sócios, controladores ou administradores.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Ao Senhor Diretor do Instituto de Identificação Félix Pacheco
.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4VDK.CCSR.69ZK.FFSY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1042/2018/OF

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Réu: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar ,DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega
Advogados  Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço 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,  conforme sentença  que  segue em
anexo.
Outrossim,  solicito  seja  determinado  que  toda  a  correspondência  dirigida  à  falida  seja  enviada  ao
Administrador Judicial.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Diretor Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Estado do Rio de
Janeiro
.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 46QI.B19U.TPAL.XFSY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1043/2018/OF

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Réu: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico a V.Sa. para os devidos fins que, por decisão proferida em 17/05/2018 e complementada pela
decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar ,DECRETADA A FALÊNCIA da empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega
Advogados  Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço 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,  conforme sentença  que  segue em
anexo.
Outrossim, solicito que seja determinado que o falido fique inabilitado para exercer qualquer atividade
empresarial  a  partir  da  decretação  da  falência  e  até  a  sentença  que  extingue  suas  obrigações,
procedendo também à anotação da falência junto ao registro da empresa falida,  para que conste a
expressão " FALIDO".

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Ao Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA
.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4WTX.ZI4C.48GP.RGSY
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1044/2018/OF

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       
Prezado Senhor,

Venho, pelo presente, tendo em vista o constante do processo em referência, solicitar a
Vossa Senhoria  as providências  necessárias  para Comunico a  V.Sa.  para os  devidos  fins  que,  por
decisão proferida em 17/05/2018 e complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este
Juízo Falimentar ,DECRETADA A FALÊNCIA da empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega
Advogados  Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço 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,  conforme sentença  que  segue em
anexo.
Solicito ainda que seja enviado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, certidão do que consta
em nome das empresas falidas, seus sócios, controladores ou administradores..

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Ao Senhor Titular do Ofício de Notas e do Registro de Contratos Marítimos da Comarca da
Capital/RJ

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4ZDJ.UQL1.CEKL.FZSY
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1045/2018/OF

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar ,DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.
Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega
Advogados  Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço 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,  conforme sentença  que  segue em
anexo.
Solicito que seja informado a este Juízo Falimentar,  com a máxima urgência,  sobre a existência de
registros de aeronaves em nome das empresas falidas, seus sócios, controladores ou administradores..

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Ao Senhor Diretor-Presidente da Agência Nacional de Aviação Civil
.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 451M.79YR.IU9L.6PSY
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1046/2018/OF

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar ,DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega
Advogados  Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço 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,  conforme sentença  que  segue em
anexo.
Solicito ainda que seja enviado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, certidão do que consta
dos registros em nome das empresas falidas, seus sócios, controladores ou administradores..

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Ao Senhor Presidente do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - DETRAN-RJ
.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4QX8.21HT.GER6.DRSY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

127                                                                                                                                                     JULIOFERREIRA

663

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 12/06/2018 16:26:29
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Nº do Ofício : 1048/2018/OF

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2018

Processo Nº: 0006456-65.2017.8.19.0001
Distribuição:10/01/2017
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
      

Excelentíssimo Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar ,DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.
Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega
Advogados  Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço 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,  conforme sentença  que  segue em
anexo.
Solicito ainda que determine ao órgão de atuação da Procuradoria que funcione junto ao feito onde foi
proferida a decisão de quebra.

Atenciosamente,

Luiz Alberto Carvalho Alves
Juiz de Direito

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Município do Rio de Janeiro

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4WER.CXVX.T27M.2VSY
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 3ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1049/2018/OF

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar ,DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega
Advogados  Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço 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,  conforme sentença  que  segue em
anexo.
Solicito ainda comunicar a decisão judicial às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações,
determinando-lhes  que  seja  preservado  íntegro  para  as  massas  falidas  o  direito  ao  uso  de  linhas
telefônicas e demais serviços, devendo permanecer sem alteração em seus registros e à disposição do
Juízo Falimentar.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Ao Senhor Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4CTZ.R96K.MU5H.EVSY
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1050/2018/OF

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar ,DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega
Advogados  Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço 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,  conforme sentença  que  segue em
anexo..

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Ao Senhor Oficial do Cartório de Registro de Interdições e Tutelas da Comarca da Capital/RJ
.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4AXM.FVY5.CPUW.LVSY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

127                                                                                                                                                     JULIOFERREIRA

667

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 12/06/2018 16:26:32
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1051/2018/OF

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico a V.Sa. para os devidos fins que, por decisão proferida em 17/05/2018 e complementada pela
decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar ,DECRETADA A FALÊNCIA da empresa :

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.
Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada  pelo  seu  sócio  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 endereço  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, conforme sentença que segue em anexo.
Outrossim, solicito seja determinado o bloqueio dos valores e créditos em nome das empresas falidas,
existentes junto a sociedades seguradoras e montepios, devendo também enviar circulares às referidas
entidades para que informem a este Juízo, apenas a hipótese da existência de valores ou créditos, qual
a sua natureza e montante, sobre as providências adotadas e os respectivos saldos, e que somente
poderão ser movimentadas por autorização do Juízo Falimentar.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Ao Senhor Superintendente da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP
.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 47RM.34IK.S9QN.8WSY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

127                                                                                                                                                     JULIOFERREIRA

668
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Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1069/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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,  conforme  sentença  que  segue  em anexo.  Outrossim,
solicito que seja informado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, através de certidão, o que
consta do registro do protesto mais antigo por falta de pagamento, efetuado contra a empresa falida,
ainda que tenha sido resgatado o título..

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 1º Ofício de Registro de Protesto de Títulos da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4D95.V1ER.G7P5.QQTY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 12/06/2018 16:26:35
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1070/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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,  conforme  sentença  que  segue  em anexo.  Outrossim,
solicito que seja informado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, através de certidão, o que
consta do registro do protesto mais antigo por falta de pagamento, efetuado contra a empresa falida,
ainda que tenha sido resgatado o título.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 2º Ofício de Registro de Protesto de Títulos da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 45JA.216Q.6AQT.6RTY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 12/06/2018 16:27:05
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1071/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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,  conforme  sentença  que  segue  em anexo.  Outrossim,
solicito que seja informado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, através de certidão, o que
consta do registro do protesto mais antigo por falta de pagamento, efetuado contra a empresa falida,
ainda que tenha sido resgatado o título.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 3º Ofício de Registro de Protesto de Títulos da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 477F.VXKX.YNRA.RRTY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1072/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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,  conforme  sentença  que  segue  em anexo.  Outrossim,
solicito que seja informado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, através de certidão, o que
consta do registro do protesto mais antigo por falta de pagamento, efetuado contra a empresa falida,
ainda que tenha sido resgatado o título.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 4º Ofício de Registro de Protesto de Títulos da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4UMW.RQ8V.1G8N.PSTY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1073/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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, conforme msentença que segue em anexo. Outrossim,
solicito que seja informado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, se consta algum pedido de
falência contra a empresa falida.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 1º Ofício de Registro de Distribuição da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4VKB.8A6K.5NVQ.4TTY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1074/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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, conforme msentença que segue em anexo. Outrossim,
solicito que seja informado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, se consta algum pedido de
falência contra a empresa falida.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 2º Ofício de Registro de Distribuição da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4TEG.1M2L.J1Y6.JUTY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1075/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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, conforme msentença que segue em anexo. Outrossim,
solicito que seja informado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, se consta algum pedido de
falência contra a empresa falida.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 3º Ofício de Registro de Distribuição da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4867.9AHG.FCFA.QWTY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 12/06/2018 16:26:43
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1076/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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, conforme msentença que segue em anexo. Outrossim,
solicito que seja informado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, se consta algum pedido de
falência contra a empresa falida.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 4º Ofício de Registro de Distribuição da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4IC4.MCJF.F665.RYTY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 12/06/2018 16:26:44
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1077/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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, conforme msentença que segue em anexo. Outrossim,
solicito que seja informado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, se consta algum pedido de
falência contra a empresa falida.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 5º Ofício de Registro de Distribuição da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4YRH.YRBC.XMXU.WYTY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 12/06/2018 16:26:46
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1078/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico a V.Sa. para os devidos fins que, por decisão proferida em 17/05/2018 e 
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A 
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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, conforme msentença que segue em anexo. Outrossim,
solicito que seja informado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, se consta algum pedido de
falência contra a empresa falida.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 6º Ofício de Registro de Distribuição da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4D36.Q4XK.P12T.41UY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 12/06/2018 16:26:47
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1079/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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, conforme msentença que segue em anexo. Outrossim,
solicito que seja informado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, se consta algum pedido de
falência contra a empresa falida.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 7º Ofício de Registro de Distribuição da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4T9C.B4RQ.IXCY.A1UY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 12/06/2018 16:26:48
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1080/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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, conforme msentença que segue em anexo. Outrossim,
solicito que seja informado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, se consta algum pedido de
falência contra a empresa falida.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 8º Ofício de Registro de Distribuição da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4M1J.DNPV.JVIE.N1UY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

127                                                                                                                                                     MARIANNEK

680

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 12/06/2018 16:26:50
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1081/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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, conforme msentença que segue em anexo. Outrossim,
solicito que seja informado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, se consta algum pedido de
falência contra a empresa falida.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 9º Ofício de Registro de Distribuição da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 49HD.SKPA.8PLR.72UY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 12/06/2018 16:26:51
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1083/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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,  conforme  sentença  que  segue  em anexo.  Outrossim,
solicito que seja enviado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, certidão sobre a existência de
registro, bem como suas respectivas anotações, referentes a bens e direitos sobre imóveis em nome da
empresa falida, seus sócios, controladores ou administradores.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4TTP.54WK.7BUL.W3UY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 12/06/2018 16:26:52
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1084/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico a V.Sa. para os devidos fins que, por decisão proferida em 17/05/2018 e 
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A 
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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,  conforme  sentença  que  segue  em anexo.  Outrossim,
solicito que seja enviado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, certidão sobre a existência de
registro, bem como suas respectivas anotações, referentes a bens e direitos sobre imóveis em nome da
empresa falida, seus sócios, controladores ou administradores.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 437H.5QUH.DNY9.44UY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 12/06/2018 16:26:53
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1085/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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,  conforme  sentença  que  segue  em anexo.  Outrossim,
solicito que seja enviado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, certidão sobre a existência de
registro, bem como suas respectivas anotações, referentes a bens e direitos sobre imóveis em nome da
empresa falida, seus sócios, controladores ou administradores.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 3º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4TS6.M9Y9.AFLI.A4UY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 12/06/2018 16:26:55
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1086/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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,  conforme  sentença  que  segue  em anexo.  Outrossim,
solicito que seja enviado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, certidão sobre a existência de
registro, bem como suas respectivas anotações, referentes a bens e direitos sobre imóveis em nome da
empresa falida, seus sócios, controladores ou administradores.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 4º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4N8H.X9LK.2GCN.K4UY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 12/06/2018 16:26:56
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1087/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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,  conforme  sentença  que  segue  em anexo.  Outrossim,
solicito que seja enviado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, certidão sobre a existência de
registro, bem como suas respectivas anotações, referentes a bens e direitos sobre imóveis em nome da
empresa falida, seus sócios, controladores ou administradores.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 5º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 44C6.T11V.4X1J.R4UY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 12/06/2018 16:26:57
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1088/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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,  conforme  sentença  que  segue  em anexo.  Outrossim,
solicito que seja enviado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, certidão sobre a existência de
registro, bem como suas respectivas anotações, referentes a bens e direitos sobre imóveis em nome da
empresa falida, seus sócios, controladores ou administradores.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 6º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4272.AVQN.3QQZ.35UY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 12/06/2018 16:26:59
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1089/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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,  conforme  sentença  que  segue  em anexo.  Outrossim,
solicito que seja enviado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, certidão sobre a existência de
registro, bem como suas respectivas anotações, referentes a bens e direitos sobre imóveis em nome da
empresa falida, seus sócios, controladores ou administradores.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 7º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 45SC.CEMY.1DH6.75UY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 12/06/2018 16:27:00
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1090/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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,  conforme  sentença  que  segue  em anexo.  Outrossim,
solicito que seja enviado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, certidão sobre a existência de
registro, bem como suas respectivas anotações, referentes a bens e direitos sobre imóveis em nome da
empresa falida, seus sócios, controladores ou administradores.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 8º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4IVD.7TKI.CCNA.E5UY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 12/06/2018 16:27:01
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1091/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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,  conforme  sentença  que  segue  em anexo.  Outrossim,
solicito que seja enviado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, certidão sobre a existência de
registro, bem como suas respectivas anotações, referentes a bens e direitos sobre imóveis em nome da
empresa falida, seus sócios, controladores ou administradores.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 9º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 469J.DALV.VVHN.K5UY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 12/06/2018 16:27:02
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1092/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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,  conforme  sentença  que  segue  em anexo.  Outrossim,
solicito que seja enviado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, certidão sobre a existência de
registro, bem como suas respectivas anotações, referentes a bens e direitos sobre imóveis em nome da
empresa falida, seus sócios, controladores ou administradores.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 10º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4XKJ.DT6F.WDHM.W5UY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 12/06/2018 16:27:04
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico

Ofício: 1093/2018/OF

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuído em: 10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial
 Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros
       

Prezado Senhor,

Comunico  a  V.Sa.  para  os  devidos  fins  que,  por  decisão  proferida  em  17/05/2018  e
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juízo Falimentar, DECRETADA A
FALÊNCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede à Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº CPF: 029.765.017-34, residente no
endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica  Navega  Advogados
Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço 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,  conforme  sentença  que  segue  em anexo.  Outrossim,
solicito que seja enviado a este Juízo Falimentar, com a máxima urgência, certidão sobre a existência de
registro, bem como suas respectivas anotações, referentes a bens e direitos sobre imóveis em nome da
empresa falida, seus sócios, controladores ou administradores.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 11º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital/RJ.

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4LRI.9I76.BXZR.76UY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

 

Certifico e dou fé que a sentença abaixo, foi remetido(a) para o Diário da Justiça Eletrônico do Rio de Janeiro no

expediente do dia 07/06/2018 e foi publicado em 11/06/2018 na(s) folha(s) 174/176 da edição: Ano 10 - n° 179 do

DJE. 

 

Proc. 0006456-65.2017.8.19.0001 - MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. (Adv(s). Dr(a). ANDRÉ DE

SOUZA MARTINS (OAB/RJ-001560A), Dr(a). MAXIMIANO DIAS ROSA (OAB/RJ-187564), Dr(a). PILAR WAGNER

MARTINS (OAB/RJ-204901), Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, Dr(a). RAFAEL

WERNECK COTTA (OAB/RJ-167373), Dr(a). WILSON FERNANDES PIMENTEL (OAB/RJ-122685), Dr(a). PEDRO

PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS (OAB/RJ-123137)Sentença: ... Isso posto, JULGO PROCEDENTE o

pedido, para decretar, hoje, às 11 horas, com base no art. 94, II, da Lei 11.101/05, a falência de NITPAR

PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua México. - Centro - Rio

de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios Pascro Participações S/A, CNPJ:

11.995.753/0001-09, e Mauro Fernando Orofino Campos, CPF: 029.765.017-34, residente no endereço Praia do

Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030.Com base no art. 107 c/c o art. 99,

ambos da Lei 11.101/2005, determino o que se segue:...6) Nomeio como Administrador Judicial a pessoa jurídica

Navega Advogados Associados, representada pelo seu sócio 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 endereço na rua do Mercado, 11, 4º e

8º andares - Centro - Rio de Janeiro - RJ, telefones n.º (21) 3380-9600 e 98835-6874... 

 

Rio de Janeiro, 8 de junho de 2018 

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS foi

regularmente intimado(a) pelo portal em  08/06/2018, na forma do art. 5º, § 1º da lei

11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em quatro partes não obstante a certidão de

fls.531):

...Determina a Lei n.º 11.101/05, em sua seção III, ao regular as funções e a figura do

Administrador Judicial, os critérios de sua escolha e remuneração, que deverá ser profissional

idôneo, de preferência advogado, economista, administrador de empresa ou contador, ou,

ainda, pessoa jurídica com profissionais especializados que deverão ser declarados nos autos

como responsáveis pela condução do processo. Ao tratar da remuneração, determina que o

juiz fixará 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, não podendo ultrapassar o valor de 5% do valor devido aos credores

na recuperação judicial ou o valor do ativo arrecadado na falência.

 

Numa interpretação teleológica dos dispositivos que versão sobre o Administrador Judicial e

suas atribuições (art. 22 da L.R.F), extrai-se a absoluta importância de sua função nas

falências, sendo esta primordial para o sucesso da presente execução coletiva, cabendo uma

atuação célere e efetiva com a arrecadação dos bens de imediata, a busca do     patrimônio da

falida eventualmente desviado, a gestão inteligente e produtiva dos bens enquanto não

alienados judicialmente, uma prestação de contas transparente, a apuração das causas da

falência com remessa de peças ao Ministério Público na hipótese de indícios de crimes

falimentares, a representação da massa nos processos judiciais e administrativos, com a

indicação de profissionais se necessário,  e, por fim, a formação do quadro geral e pagamento

aos credores, respeitando a ordem de preferência.

 

Não se pode admitir que o Administrador Judicial atue como mera figura decorativa, permitindo

que o procedimento se arraste por décadas como se tem visto, lamentavelmente em alguns

feitos que ainda tramitam, proporcionando o perecimento dos bens e descrédito do

procedimento falimentar e da própria Justiça. 

 

Neste contexto de importância de sua função, a sua remuneração deve ser compatível com

esta atuação e responsabilidade exigida, lhe dando um retorno financeiro compatível e dentro

da realidade do mercado.

 

Dentro do mercado do universo do procedimento falimentar, podemos destacar outros

profissionais que atual em conjunto com o Administrador Judicial,  como o advogado
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constituído pela massa, geralmente para atuar em ações externas e o leiloeiro, que também

são remunerados na proporção do patrimônio arrecadado pela massa como o Administrador

Judicial, sendo que o advogado, de regra, atua em uma advocacia de risco e resultado, no

valor de 10% do benefício obtido para a massa e o leiloeiro é remunerado, na prática forense,

geralmente com 5% do valor da arrematação do bem, proporcionando uma visão da

remuneração dos profissionais que atual neste mercado.   

 

Cabe lembrar que, de regra, o Administrador Judicial ao assumir a função encontra uma massa

falida sem, praticamente, nenhum recurso financeiro para gerir os bens ou arcar com as

despesas mínimos necessárias, assumindo um trabalho e custos que só vão ser remunerado

após o levantamento do ativo, se houver, restando sempre o percentual de 40% de sua

remuneração a ser paga ao final com a prestação de contas determinada pelo art.  24 da Lei no

11.101/05, momento em que o juízo poderá reavaliar sua remuneração na hipótese de excesso

e desproporcionalidade na hipótese de uma arrecadação de bens grandiosa e sem

complexidade, não conhecido pelo juízo no início do procedimento ao fixar o percentual de

remuneração.

 

No caso em tela, levando-se em consideração todos os parâmetros exarados e a complexidade

a ser desempenhada pelo Administrador Judicial, fixo a remuneração do Administrador Judicial

em 5% do valor do ativo a ser arrecadado.

 

 

Rio de Janeiro, 9 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS foi

regularmente intimado(a) pelo portal em  08/06/2018, na forma do art. 5º, § 1º da lei

11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em cinco partes não obstante a certidão de

fls.531):

...Deverá apresentar o relatório inicial, sua prestação de contas e de suas atividades, nos

termos do art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05, que será autuada em apartado e com a juntada das

futuras prestações nos mesmos autos para fins de cumprimento, ao final do processo, do

comando do art. 154 do mesmo diploma legal (prestação de contas final). O relatório inicial

também deverá ser juntado no processo principal.

 

7) Conforme determinado no art. 108 da Lei 11.101/05, proceda-se à imediata lavratura do

termo de arrecadação e inventário de todos os bens e documentos que se presumam ser de

propriedade das mesmas.

 

Na hipótese de qualquer dificuldade ou resistência, de qualquer natureza, em realizar a

diligência por parte do Administrador Judicial para arrecadar outros bens e documentos por

hipótese ainda existentes e não relacionados pelas falidas ou encontrando-se os bens na

iminência de sofrer qualquer risco de desaparecimento ou destruição, autorizo, de plano, o

lacre dos estabelecimentos e o uso da força policial.  

 

8) Com a arrecadação e o inventário dos bens realizados, poderá o Administrador Judicial

opinar, de forma fundamentada, sobre a possibilidade da continuação provisória das atividades

da falida.

 

9) Visando facilitar e viabilizar as diligências do Administrador Judicial, determino o bloqueio de

todas as contas bancárias da falida e que seja realizada a pesquisa no INFOJUD, junto à

Receita Federal, solicitando as 5 (cinco) últimas declarações do imposto de renda. 

 

10) Determino a proibição da prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do

falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial, nos moldes do art. 99, VI, da

citada lei.

 

11) Determino a suspensão de todas as ações e execuções contra o falido, ressalvadas as

hipóteses previstas nos parágrafos 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/05.

 

12) Defiro o acautelamento em cartório dos livros obrigatórios e documentos contábeis,
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elencados no art. 105, V da Lei 11.101/2005, no prazo de 10 (dez) dias.

 

13) Estabeleço que o Cartório deverá:

 

a) responder a todos os ofícios encaminhados por outros juízos ou órgãos públicos solicitando

informações sobre o presente feito, desde que estas não tenham caráter sigiloso;

 

b) autuar em separado, como requerimento incidental, todo pedido realizado pelos

interessados que não se encontre efetivamente relacionado com o objeto principal da demanda

falimentar, não estando, portanto, associado ao andamento da presente ação;

 

c) anotar na autuação, com o respectivo cadastro no sistema DCP, o nome do patrono dos

interessados no feito, sempre que solicitado, criando um anexo, em apartado, com todos esses

requerimentos e procurações, o qual deverá ser acautelado na serventia para eventual

consulta, achando-se vinculado ao processo principal.

 

d) dar ciência ao Ministério Público.

 

e) fazer as comunicações previstas na Ordem de Serviço n.º 01/2016, cumprindo-se o disposto

nos incisos VIII, X e XIII, bem como o parágrafo único do art. 99 da Lei de Falências, o art. 298

da Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça/RJ.

 

P.R.I.

 

Rio de Janeiro, 9 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS foi

regularmente intimado(a) pelo portal em  08/06/2018, na forma do art. 5º, § 1º da lei

11.419/2006.

 

Em razão do erro material detectado, retifico, de ofício, o item 04 da sentença de fls. 521/526,

para que os representantes das falidas prestem as declarações, nos termos do artigo 104 da

Lei de Falências, no dia 07/08/2018 às 16 horas, em cartório, na presença do Administrador

Judicial, podendo o juízo participar do ato se necessário.

 

Rio de Janeiro, 9 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS foi

regularmente intimado(a) pelo portal em  08/06/2018, na forma do art. 5º, § 1º da lei

11.419/2006.

 

CERTIFICO que nesta data faço o "push" eletrônico da r. decisão de fls.521/526, sendo certo

que o mesmo é feito em duas partes, uma vez que o sistema DCP limita o nº de caracteres do

ato ordinatório:

 

I - Relatório

 

Trata-se de requerimento de falência formulado por GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE

RECURSOS LTDA. em face de NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, com fundamento no art. 94,

II da Lei 11.101/05.

 

Em petição inicial de fls. 03/06, a parte requerente alega que a empresa requerida não efetuou

o pagamento do título executivo extrajudicial, com vencimento em 20/05/2014, a qual

promoveu execução no juízo da 47ª Vara Cível da Comarca da Capital.  Apresenta o valor

atualizado da dívida em R$ 499.918,23 e informa que em razão do inadimplemento, foi levado

a protesto para fins falimentares em 09/12/2016.

 

Instruem a inicial os documentos de fls. 07/354.

 

Às fls. 391/392, cálculos atualizados do débito, com o qual a requerente concordou

expressamente, às fls.  405/406.

 

Regularmente citada, a requerida contesta às fls. 429/432, e alega que a requerente

fundamenta seu pedido de falência com base em título ao qual já foi conferida ampla e geral

quitação, na oportunidade em que a requerente deixou a função de gestora do FIP RN

INDUSTRIA NAVAL (assembleia realizada em 07 de maio de 2017), de modo que não se

poderia falar em quaisquer dívidas existentes entre requerente e requerida. Assim, sustenta

que não pode a requerente, depois de conferir quitação à requerida em assembleia

legitimamente convocada para substituição dos seus serviços, alegar falta de pagamento por

dívida renunciada naquela oportunidade. 

Com a contestação vieram os documentos de fls. 433/483.

 

Em réplica, de fls. 485/489, a requerente sustenta a revelia da requerida, reclama a ausência

de depósito e alega que a quitação é inaplicável, tendo em vista que o crédito em questão é

embasado em instrumento particular de confissão de dívida, firmado entre a GENUS e a
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PASCRO PARTICIPAÇÕES - sociedade integralmente incorporada pela NITPAR - em

15/05/2014, com vencimento em 20/05/2014, objeto de execução de título extrajudicial desde

dezembro de 2014.

 

Às fls. 500/501, manifestação do Ministério Público no sentido da tempestividade da

Contestação.

 

Às fls. 504, decisão que reconhece a tempestividade da contestação. Em cumprimento à

referida decisão, as partes, respectivamente, às fls. 512 e 519, informam não possuírem mais

provas a produzir.

 

 

É o relatório.

Examinados, decido.

 

Rio de Janeiro, 9 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial

652



Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS foi

regularmente intimado(a) pelo portal em  08/06/2018, na forma do art. 5º, § 1º da lei

11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526:

 

...II - Fundamentação

 

O feito está apto para julgamento, sendo as partes, legítimas e bem representadas, havendo

elementos suficientes para a prolação de sentença definitiva de mérito, fundada em juízo de

certeza, através do exercício de cognição exauriente.

 

Sem preliminares, passo ao exame do mérito.

 

Trata-se de requerimento de falência com fundamento no art. 94, II da lei 11.101/05.

 

A requerente alega ser credora do valor histórico de R$ 295.741,12 e que o referido crédito é

embasado em instrumento particular de confissão de dívida, firmado entre a GENUS e a

PASCRO PARTICIPAÇÕES - sociedade integralmente incorporada pela NITPAR - em

15.05.2014, com vencimento em 20.05.2014, objeto de execução de título extrajudicial, em

trâmite no Juízo de Direito da 47ª Vara Cível da Comarca da Capital, sob o n.º 0487589-

69.2014.8.19.0001.

 

No bojo da ação de execução de título extrajudicial, a executada foi citada para efetuar o

pagamento, nos termos da lei. Porém, conforme se verifica dos documentos juntados pela

requerente, correspondentes às cópias do referido processo, a parte ré não efetuou o

pagamento no prazo de 3 dias, como exige o art. 829 do Código de Processo Civil. Ante a

inércia da executada, que não pagou o valor executado, não depositou nem nomeou à penhora

bens suficientes dentro do prazo legal, emitiu-se certidão de crédito (fls. 12), sendo o protesto

para fins falimentares realizado, conforme fls. 10/11.

 

Desta forma, vê-se que a requerente apresenta às fls. 12 a certidão expedida pelo juízo em

que se processa a execução, o que se demonstra instrumento hábil a garantir o pedido de

quebra, conforme determina o §4º do art. 94 da lei 11.101/05. In verbis:

§ 4o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com

certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução.

 

Apesar dos argumentos da ré, o que se tem é que esta admite a existência do débito, não
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comprova o pagamento da dívida e sustenta a existência de uma renúncia do crédito por parte

da requerente. A requerida alega que a requerente demandou execução de título extrajudicial,

e fundamenta seu pedido de falência, com base em título ao qual já foi conferida a ampla e

geral quitação, na oportunidade em que a requerente deixou a função de gestora do FIP RN

INDUSTRIA NAVAL (assembleia realizada em 07 de maio de 2017), de modo que, não se

poderia falar em quaisquer dívidas existentes entre requerente e requerida.

 

A requerente, por sua vez, alega que a requerida estaria interpretando a cláusula

equivocadamente, uma vez que a renúncia ao crédito junto ao Fundo não a beneficia, por se

tratar apenas de uma das controladas pelo Fundo, logo, pessoas jurídicas distintas.

 

A cláusula de renúncia a que se refere a requerida dispõe o seguinte:

 

"(1.3) o Gestor renuncia expressamente neste ato, ao seu direito de crédito junto ao Fundo em

decorrência dos serviços prestados até a Data de Transferência, nada tendo portanto a

reclamar do Fundo, seu Administrador e seus cotistas quanto a quaisquer valores, outorgando

assim ampla, irrestrita e irrevogável quitação quanto a quaisquer obrigações do Fundo para

com o Gestor" (fl. 479).

 

Como se vê, a requerida renunciou direito de crédito relacionado ao Fundo, porém nada tratou

do crédito relacionado a uma pessoa jurídica controlada por este.

 

Diante disso, imperioso reconhecer que os documentos apresentados não são suficientes para

demonstrar a quitação alegada na contestação, devendo este feito prosseguir regularmente,

com a decretação da falência da NITPAR, nos termos do art. 99 da Lei nº 11.101/2005, em

razão da impontualidade quanto ao título de crédito judicial.

 

Rio de Janeiro, 9 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS foi

regularmente intimado(a) pelo portal em  08/06/2018, na forma do art. 5º, § 1º da lei

11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em três partes não obstante a certidão de

fls.531):

...III - Dispositivo:

 

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para decretar, hoje, às 11 horas, com base no

art. 94, II, da Lei 11.101/05, a falência de NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede

na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP:

20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios Pascro Participações S/A, CNPJ:

11.995.753/0001-09, e Mauro Fernando Orofino Campos, CPF: 029.765.017-34, residente no

endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP:

22.210-030.

 

Com base no art. 107 c/c o art. 99, ambos da Lei 11.101/2005, determino o que se segue:

 

1) Fixa-se o termo legal da falência no nonagésimo dia anterior ao ajuizamento deste pedido,

considerando a hipótese de não existência de protesto anterior; caso contrário, será o

nonagésimo dia do primeiro protesto por falta de pagamento.

 

2) Ao Falido para que cumpra, em 5 (cinco) dias, o disposto no art. 99, III, da Lei 11.101/05,

trazendo a relação nominal dos credores atualizada, indicando o endereço, o valor, a natureza

e a classificação dos créditos (mídia digital - formato Word - MS), sob pena de desobediência e

a imediata condução coercitiva para a respectiva lavratura do estado de flagrância.

 

Apresentada a relação nominal, determino ao cartório a imediata publicação do edital para o

início da fase de verificação administrativa dos créditos perante o Administrador Judicial. (art.

99, parágrafo único, L.R.F.)

 

As falidas deverão relacionar todos os processos judiciais e administrativos em que são partes,

informando o Juízo e Comarca, número e a fase processual.

 

Defiro o pagamento de custas na forma do art. 84, III da Lei 11.101/2005.

 

3) Os credores poderão apresentar divergências ou habilitações de seus créditos, no prazo de

15 (quinze) dias, contados da publicação do edital supramencionado (art. 7º, § 1º da Lei
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11.101/05).

 

4) Determino que os representantes das falidas prestem as declarações, nos termos do artigo

104 da Lei de Falências, no dia 03/05//2018 às 14:00 horas, em cartório na presença do

Administrador Judicial, podendo o juízo participar do ato se necessário.

 

5) Os créditos habilitados serão pagos, em primeiro rateio, com juros e correção monetária,

com base no IPC (art. 27 da Lei 9.069), calculados até a data da quebra. Após a decretação da

quebra incidirão somente correção monetária até o efetivo pagamento do crédito. Os juros

legais incidentes após o decreto da quebra só serão pagos se o ativo da Massa comportar e

depois do efetivo pagamento de todas as classes.

 

6) Nomeio como Administrador Judicial a pessoa jurídica Navega Advogados Associados,

representada pelo seu sócio 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 endereço 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 cartório e formação em Administração Judicial pela ESAJ em 2017,

que desempenhará suas funções na forma do inciso III do caput do art. 22 da Lei 11.101/05,

ficando autorizada a intimação por via e-mail do cartório.

 

 

Rio de Janeiro, 9 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

  

Exmº Sr. Dr. Juiz de Direito da 3ª Vara Empresarial (Foro Central) da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO Estadual, através da 3ª Promotoria de 

Justiça de Massas Falidas, nos autos do REQUERIMENTO DE FALÊNCIA que 

GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE RECURSOS LTDA. move em face de 

NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A (Feito nº 0006456-65.2017.8.19.0001), vem opor  

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

 

contra a r. decisão de fls. 521/526, que decretou a quebra da devedora: 

 

  Padece o decisório embargado de contradição e obscuridade no tocante à 

parte final do item 6, quando fixa a remuneração do administrador judicial.  

 

  Ambos os vícios apontados dizem respeito especificamente ao caráter 

com que foi fixada tal remuneração, pois a decisão não proclama expressamente que o 

valor remuneratório está sendo fixado em status provisório, conquanto no período 

anterior da sentença haja deixado averbado de maneira enunciativa e meramente 

propositiva e teórica, que ao final o Juízo poderia reavaliar a remuneração do 

administrador judicial na hipótese de excesso e desproporcionalidade frente a uma 

arrecadação de bens grandiosa e sem complexidade não conhecida pelo órgão judiciário 

no início do procedimento. 
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Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

  

  Ora, o valor remuneratório fixado em definitivo pelo Juízo ao 

administrador judicial gera direito subjetivo a este último quanto à percepção da quantia 

que lhe foi ajustada. 

 

  Se o Juízo não salvaguardar expressamente na decisão que a 

remuneração está sendo fixada em caráter provisório, estabiliza-se e se consolida o 

ajuste em definitivo, ocasionando, como dito, o surgimento do direito subjetivo para o 

administrador judicial relativamente ao montante que lhe foi prometido como 

retribuição de forma plena, integral e irredutível, tornando-se precluso o ato decisório. 

 

  Do modo como se encontra vazada a decisão, aludindo-se à uma 

possibilidade teórica e conjectural de revisão – ao final do processo – da remuneração 

do administrador judicial como faculdade ideal, porém sem expressar em feitio 

concreto e inconteste que a remuneração possui caráter provisório a ser confirmado 

pelo próprio Juízo ao longo da fase informativa da falência (quando, então, se 

conhecerá e se poderá avaliar o grau de complexidade da atividade desenvolvida pelo 

administrador judicial, e conhecer a dimensão da massa passiva de credores e a 

dimensão do ativo arrecadado e realizado), remanescem a dúvida e a contradição sobre 

se a remuneração do administrador judicial foi fixada em caráter provisório ou 

definitivo.   

 

  Isto posto, aguarda a Promotoria de Massas sejam conhecidos os 

presentes embargos para que, desfazendo a obscuridade, a dúvida e a contradição 

apontadas, declare o Juízo expressamente se a remuneração do administrador judicial 

foi fixada em caráter provisório ou definitivo. 

 

P. Deferimento 

 

Rio de Janeiro, 8 de junho de 2018 

 

ANCO MÁRCIO VALLE 

Promotor de Justiça 
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   
e-mail: cap03vemp@tjrj.jus.br

Processo Eletrônico

          Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001                                                              
                                              Fls:

Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial

         

Atos Ordinatórios

Certifico que os Emabragos de Declaração de fls. 694/695 são tempestivos.

Rio de Janeiro, 12/06/2018.

Marianne Könitz - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/32826
Øþ

738
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Juiz Luiz Alberto Carvalho Alves
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Publicado no DO Não
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Fls.  
Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de 
Peq. Porte - Requerimento - Administração Judicial   
  
Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Luiz Alberto Carvalho Alves 

 
Em 14/06/2018 

 
 
 

Decisão               
 
Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 694/695 pelo Ministério Público em face da 
decisão de fls. 521/526 que decretou a quebra da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, 
visando desfazer obscuridade, dúvida, contradição sobre a remuneração do administrador judicial.  
 
Nos termos do art. 1022 do C.P.C., os  Embargos de Declaração se consubstanciam em 
modalidade recursal cujo objetivo precípuo é remediar a obscuridade, contradição, omissão ou 
erro material, existente no pronunciamento judicial, o que não se evidencia na hipótese dos autos, 
estando a decisão absolutamente clara. 
 
As alegações da embargante não merecem prosperar, mormente porque o que se busca é que o  
juízo esclareça fato futuro. 
 
Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.  
 

Rio de Janeiro, 14/06/2018. 
 
 

Luiz Alberto Carvalho Alves - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Luiz Alberto Carvalho Alves 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4CAX.21DU.ZZEH.3HXY 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PILAR WAGNER MARTINS foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

CERTIFICO que nesta data faço o "push" eletrônico da r. decisão de fls.521/526, sendo certo

que o mesmo é feito em duas partes, uma vez que o sistema DCP limita o nº de caracteres do

ato ordinatório:

 

I - Relatório

 

Trata-se de requerimento de falência formulado por GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE

RECURSOS LTDA. em face de NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, com fundamento no art. 94,

II da Lei 11.101/05.

 

Em petição inicial de fls. 03/06, a parte requerente alega que a empresa requerida não efetuou

o pagamento do título executivo extrajudicial, com vencimento em 20/05/2014, a qual

promoveu execução no juízo da 47ª Vara Cível da Comarca da Capital.  Apresenta o valor

atualizado da dívida em R$ 499.918,23 e informa que em razão do inadimplemento, foi levado

a protesto para fins falimentares em 09/12/2016.

 

Instruem a inicial os documentos de fls. 07/354.

 

Às fls. 391/392, cálculos atualizados do débito, com o qual a requerente concordou

expressamente, às fls.  405/406.

 

Regularmente citada, a requerida contesta às fls. 429/432, e alega que a requerente

fundamenta seu pedido de falência com base em título ao qual já foi conferida ampla e geral

quitação, na oportunidade em que a requerente deixou a função de gestora do FIP RN

INDUSTRIA NAVAL (assembleia realizada em 07 de maio de 2017), de modo que não se

poderia falar em quaisquer dívidas existentes entre requerente e requerida. Assim, sustenta

que não pode a requerente, depois de conferir quitação à requerida em assembleia

legitimamente convocada para substituição dos seus serviços, alegar falta de pagamento por

dívida renunciada naquela oportunidade. 

Com a contestação vieram os documentos de fls. 433/483.

 

Em réplica, de fls. 485/489, a requerente sustenta a revelia da requerida, reclama a ausência

de depósito e alega que a quitação é inaplicável, tendo em vista que o crédito em questão é

embasado em instrumento particular de confissão de dívida, firmado entre a GENUS e a

PASCRO PARTICIPAÇÕES - sociedade integralmente incorporada pela NITPAR - em
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15/05/2014, com vencimento em 20/05/2014, objeto de execução de título extrajudicial desde

dezembro de 2014.

 

Às fls. 500/501, manifestação do Ministério Público no sentido da tempestividade da

Contestação.

 

Às fls. 504, decisão que reconhece a tempestividade da contestação. Em cumprimento à

referida decisão, as partes, respectivamente, às fls. 512 e 519, informam não possuírem mais

provas a produzir.

 

 

É o relatório.

Examinados, decido.

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ANDRÉ DE SOUZA MARTINS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

CERTIFICO que nesta data faço o "push" eletrônico da r. decisão de fls.521/526, sendo certo

que o mesmo é feito em duas partes, uma vez que o sistema DCP limita o nº de caracteres do

ato ordinatório:

 

I - Relatório

 

Trata-se de requerimento de falência formulado por GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE

RECURSOS LTDA. em face de NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, com fundamento no art. 94,

II da Lei 11.101/05.

 

Em petição inicial de fls. 03/06, a parte requerente alega que a empresa requerida não efetuou

o pagamento do título executivo extrajudicial, com vencimento em 20/05/2014, a qual

promoveu execução no juízo da 47ª Vara Cível da Comarca da Capital.  Apresenta o valor

atualizado da dívida em R$ 499.918,23 e informa que em razão do inadimplemento, foi levado

a protesto para fins falimentares em 09/12/2016.

 

Instruem a inicial os documentos de fls. 07/354.

 

Às fls. 391/392, cálculos atualizados do débito, com o qual a requerente concordou

expressamente, às fls.  405/406.

 

Regularmente citada, a requerida contesta às fls. 429/432, e alega que a requerente

fundamenta seu pedido de falência com base em título ao qual já foi conferida ampla e geral

quitação, na oportunidade em que a requerente deixou a função de gestora do FIP RN

INDUSTRIA NAVAL (assembleia realizada em 07 de maio de 2017), de modo que não se

poderia falar em quaisquer dívidas existentes entre requerente e requerida. Assim, sustenta

que não pode a requerente, depois de conferir quitação à requerida em assembleia

legitimamente convocada para substituição dos seus serviços, alegar falta de pagamento por

dívida renunciada naquela oportunidade. 

Com a contestação vieram os documentos de fls. 433/483.

 

Em réplica, de fls. 485/489, a requerente sustenta a revelia da requerida, reclama a ausência

de depósito e alega que a quitação é inaplicável, tendo em vista que o crédito em questão é

embasado em instrumento particular de confissão de dívida, firmado entre a GENUS e a

PASCRO PARTICIPAÇÕES - sociedade integralmente incorporada pela NITPAR - em
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15/05/2014, com vencimento em 20/05/2014, objeto de execução de título extrajudicial desde

dezembro de 2014.

 

Às fls. 500/501, manifestação do Ministério Público no sentido da tempestividade da

Contestação.

 

Às fls. 504, decisão que reconhece a tempestividade da contestação. Em cumprimento à

referida decisão, as partes, respectivamente, às fls. 512 e 519, informam não possuírem mais

provas a produzir.

 

 

É o relatório.

Examinados, decido.

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial

704



Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MAXIMIANO DIAS ROSA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em

18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

CERTIFICO que nesta data faço o "push" eletrônico da r. decisão de fls.521/526, sendo certo

que o mesmo é feito em duas partes, uma vez que o sistema DCP limita o nº de caracteres do

ato ordinatório:

 

I - Relatório

 

Trata-se de requerimento de falência formulado por GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE

RECURSOS LTDA. em face de NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, com fundamento no art. 94,

II da Lei 11.101/05.

 

Em petição inicial de fls. 03/06, a parte requerente alega que a empresa requerida não efetuou

o pagamento do título executivo extrajudicial, com vencimento em 20/05/2014, a qual

promoveu execução no juízo da 47ª Vara Cível da Comarca da Capital.  Apresenta o valor

atualizado da dívida em R$ 499.918,23 e informa que em razão do inadimplemento, foi levado

a protesto para fins falimentares em 09/12/2016.

 

Instruem a inicial os documentos de fls. 07/354.

 

Às fls. 391/392, cálculos atualizados do débito, com o qual a requerente concordou

expressamente, às fls.  405/406.

 

Regularmente citada, a requerida contesta às fls. 429/432, e alega que a requerente

fundamenta seu pedido de falência com base em título ao qual já foi conferida ampla e geral

quitação, na oportunidade em que a requerente deixou a função de gestora do FIP RN

INDUSTRIA NAVAL (assembleia realizada em 07 de maio de 2017), de modo que não se

poderia falar em quaisquer dívidas existentes entre requerente e requerida. Assim, sustenta

que não pode a requerente, depois de conferir quitação à requerida em assembleia

legitimamente convocada para substituição dos seus serviços, alegar falta de pagamento por

dívida renunciada naquela oportunidade. 

Com a contestação vieram os documentos de fls. 433/483.

 

Em réplica, de fls. 485/489, a requerente sustenta a revelia da requerida, reclama a ausência

de depósito e alega que a quitação é inaplicável, tendo em vista que o crédito em questão é

embasado em instrumento particular de confissão de dívida, firmado entre a GENUS e a

PASCRO PARTICIPAÇÕES - sociedade integralmente incorporada pela NITPAR - em
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15/05/2014, com vencimento em 20/05/2014, objeto de execução de título extrajudicial desde

dezembro de 2014.

 

Às fls. 500/501, manifestação do Ministério Público no sentido da tempestividade da

Contestação.

 

Às fls. 504, decisão que reconhece a tempestividade da contestação. Em cumprimento à

referida decisão, as partes, respectivamente, às fls. 512 e 519, informam não possuírem mais

provas a produzir.

 

 

É o relatório.

Examinados, decido.

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão RAFAEL WERNECK COTTA foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

CERTIFICO que nesta data faço o "push" eletrônico da r. decisão de fls.521/526, sendo certo

que o mesmo é feito em duas partes, uma vez que o sistema DCP limita o nº de caracteres do

ato ordinatório:

 

I - Relatório

 

Trata-se de requerimento de falência formulado por GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE

RECURSOS LTDA. em face de NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, com fundamento no art. 94,

II da Lei 11.101/05.

 

Em petição inicial de fls. 03/06, a parte requerente alega que a empresa requerida não efetuou

o pagamento do título executivo extrajudicial, com vencimento em 20/05/2014, a qual

promoveu execução no juízo da 47ª Vara Cível da Comarca da Capital.  Apresenta o valor

atualizado da dívida em R$ 499.918,23 e informa que em razão do inadimplemento, foi levado

a protesto para fins falimentares em 09/12/2016.

 

Instruem a inicial os documentos de fls. 07/354.

 

Às fls. 391/392, cálculos atualizados do débito, com o qual a requerente concordou

expressamente, às fls.  405/406.

 

Regularmente citada, a requerida contesta às fls. 429/432, e alega que a requerente

fundamenta seu pedido de falência com base em título ao qual já foi conferida ampla e geral

quitação, na oportunidade em que a requerente deixou a função de gestora do FIP RN

INDUSTRIA NAVAL (assembleia realizada em 07 de maio de 2017), de modo que não se

poderia falar em quaisquer dívidas existentes entre requerente e requerida. Assim, sustenta

que não pode a requerente, depois de conferir quitação à requerida em assembleia

legitimamente convocada para substituição dos seus serviços, alegar falta de pagamento por

dívida renunciada naquela oportunidade. 

Com a contestação vieram os documentos de fls. 433/483.

 

Em réplica, de fls. 485/489, a requerente sustenta a revelia da requerida, reclama a ausência

de depósito e alega que a quitação é inaplicável, tendo em vista que o crédito em questão é

embasado em instrumento particular de confissão de dívida, firmado entre a GENUS e a

PASCRO PARTICIPAÇÕES - sociedade integralmente incorporada pela NITPAR - em
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15/05/2014, com vencimento em 20/05/2014, objeto de execução de título extrajudicial desde

dezembro de 2014.

 

Às fls. 500/501, manifestação do Ministério Público no sentido da tempestividade da

Contestação.

 

Às fls. 504, decisão que reconhece a tempestividade da contestação. Em cumprimento à

referida decisão, as partes, respectivamente, às fls. 512 e 519, informam não possuírem mais

provas a produzir.

 

 

É o relatório.

Examinados, decido.

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

CERTIFICO que nesta data faço o "push" eletrônico da r. decisão de fls.521/526, sendo certo

que o mesmo é feito em duas partes, uma vez que o sistema DCP limita o nº de caracteres do

ato ordinatório:

 

I - Relatório

 

Trata-se de requerimento de falência formulado por GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE

RECURSOS LTDA. em face de NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, com fundamento no art. 94,

II da Lei 11.101/05.

 

Em petição inicial de fls. 03/06, a parte requerente alega que a empresa requerida não efetuou

o pagamento do título executivo extrajudicial, com vencimento em 20/05/2014, a qual

promoveu execução no juízo da 47ª Vara Cível da Comarca da Capital.  Apresenta o valor

atualizado da dívida em R$ 499.918,23 e informa que em razão do inadimplemento, foi levado

a protesto para fins falimentares em 09/12/2016.

 

Instruem a inicial os documentos de fls. 07/354.

 

Às fls. 391/392, cálculos atualizados do débito, com o qual a requerente concordou

expressamente, às fls.  405/406.

 

Regularmente citada, a requerida contesta às fls. 429/432, e alega que a requerente

fundamenta seu pedido de falência com base em título ao qual já foi conferida ampla e geral

quitação, na oportunidade em que a requerente deixou a função de gestora do FIP RN

INDUSTRIA NAVAL (assembleia realizada em 07 de maio de 2017), de modo que não se

poderia falar em quaisquer dívidas existentes entre requerente e requerida. Assim, sustenta

que não pode a requerente, depois de conferir quitação à requerida em assembleia

legitimamente convocada para substituição dos seus serviços, alegar falta de pagamento por

dívida renunciada naquela oportunidade. 

Com a contestação vieram os documentos de fls. 433/483.

 

Em réplica, de fls. 485/489, a requerente sustenta a revelia da requerida, reclama a ausência

de depósito e alega que a quitação é inaplicável, tendo em vista que o crédito em questão é

embasado em instrumento particular de confissão de dívida, firmado entre a GENUS e a

PASCRO PARTICIPAÇÕES - sociedade integralmente incorporada pela NITPAR - em
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15/05/2014, com vencimento em 20/05/2014, objeto de execução de título extrajudicial desde

dezembro de 2014.

 

Às fls. 500/501, manifestação do Ministério Público no sentido da tempestividade da

Contestação.

 

Às fls. 504, decisão que reconhece a tempestividade da contestação. Em cumprimento à

referida decisão, as partes, respectivamente, às fls. 512 e 519, informam não possuírem mais

provas a produzir.

 

 

É o relatório.

Examinados, decido.

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi

tacitamente intimado(a) pelo portal em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei

11.419/2006.

 

CERTIFICO que nesta data faço o "push" eletrônico da r. decisão de fls.521/526, sendo certo

que o mesmo é feito em duas partes, uma vez que o sistema DCP limita o nº de caracteres do

ato ordinatório:

 

I - Relatório

 

Trata-se de requerimento de falência formulado por GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE

RECURSOS LTDA. em face de NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, com fundamento no art. 94,

II da Lei 11.101/05.

 

Em petição inicial de fls. 03/06, a parte requerente alega que a empresa requerida não efetuou

o pagamento do título executivo extrajudicial, com vencimento em 20/05/2014, a qual

promoveu execução no juízo da 47ª Vara Cível da Comarca da Capital.  Apresenta o valor

atualizado da dívida em R$ 499.918,23 e informa que em razão do inadimplemento, foi levado

a protesto para fins falimentares em 09/12/2016.

 

Instruem a inicial os documentos de fls. 07/354.

 

Às fls. 391/392, cálculos atualizados do débito, com o qual a requerente concordou

expressamente, às fls.  405/406.

 

Regularmente citada, a requerida contesta às fls. 429/432, e alega que a requerente

fundamenta seu pedido de falência com base em título ao qual já foi conferida ampla e geral

quitação, na oportunidade em que a requerente deixou a função de gestora do FIP RN

INDUSTRIA NAVAL (assembleia realizada em 07 de maio de 2017), de modo que não se

poderia falar em quaisquer dívidas existentes entre requerente e requerida. Assim, sustenta

que não pode a requerente, depois de conferir quitação à requerida em assembleia

legitimamente convocada para substituição dos seus serviços, alegar falta de pagamento por

dívida renunciada naquela oportunidade. 

Com a contestação vieram os documentos de fls. 433/483.

 

Em réplica, de fls. 485/489, a requerente sustenta a revelia da requerida, reclama a ausência

de depósito e alega que a quitação é inaplicável, tendo em vista que o crédito em questão é

embasado em instrumento particular de confissão de dívida, firmado entre a GENUS e a
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PASCRO PARTICIPAÇÕES - sociedade integralmente incorporada pela NITPAR - em

15/05/2014, com vencimento em 20/05/2014, objeto de execução de título extrajudicial desde

dezembro de 2014.

 

Às fls. 500/501, manifestação do Ministério Público no sentido da tempestividade da

Contestação.

 

Às fls. 504, decisão que reconhece a tempestividade da contestação. Em cumprimento à

referida decisão, as partes, respectivamente, às fls. 512 e 519, informam não possuírem mais

provas a produzir.

 

 

É o relatório.

Examinados, decido.

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ANDRÉ DE SOUZA MARTINS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526:

 

...II - Fundamentação

 

O feito está apto para julgamento, sendo as partes, legítimas e bem representadas, havendo

elementos suficientes para a prolação de sentença definitiva de mérito, fundada em juízo de

certeza, através do exercício de cognição exauriente.

 

Sem preliminares, passo ao exame do mérito.

 

Trata-se de requerimento de falência com fundamento no art. 94, II da lei 11.101/05.

 

A requerente alega ser credora do valor histórico de R$ 295.741,12 e que o referido crédito é

embasado em instrumento particular de confissão de dívida, firmado entre a GENUS e a

PASCRO PARTICIPAÇÕES - sociedade integralmente incorporada pela NITPAR - em

15.05.2014, com vencimento em 20.05.2014, objeto de execução de título extrajudicial, em

trâmite no Juízo de Direito da 47ª Vara Cível da Comarca da Capital, sob o n.º 0487589-

69.2014.8.19.0001.

 

No bojo da ação de execução de título extrajudicial, a executada foi citada para efetuar o

pagamento, nos termos da lei. Porém, conforme se verifica dos documentos juntados pela

requerente, correspondentes às cópias do referido processo, a parte ré não efetuou o

pagamento no prazo de 3 dias, como exige o art. 829 do Código de Processo Civil. Ante a

inércia da executada, que não pagou o valor executado, não depositou nem nomeou à penhora

bens suficientes dentro do prazo legal, emitiu-se certidão de crédito (fls. 12), sendo o protesto

para fins falimentares realizado, conforme fls. 10/11.

 

Desta forma, vê-se que a requerente apresenta às fls. 12 a certidão expedida pelo juízo em

que se processa a execução, o que se demonstra instrumento hábil a garantir o pedido de

quebra, conforme determina o §4º do art. 94 da lei 11.101/05. In verbis:

§ 4o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com

certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução.

 

Apesar dos argumentos da ré, o que se tem é que esta admite a existência do débito, não

comprova o pagamento da dívida e sustenta a existência de uma renúncia do crédito por parte
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da requerente. A requerida alega que a requerente demandou execução de título extrajudicial,

e fundamenta seu pedido de falência, com base em título ao qual já foi conferida a ampla e

geral quitação, na oportunidade em que a requerente deixou a função de gestora do FIP RN

INDUSTRIA NAVAL (assembleia realizada em 07 de maio de 2017), de modo que, não se

poderia falar em quaisquer dívidas existentes entre requerente e requerida.

 

A requerente, por sua vez, alega que a requerida estaria interpretando a cláusula

equivocadamente, uma vez que a renúncia ao crédito junto ao Fundo não a beneficia, por se

tratar apenas de uma das controladas pelo Fundo, logo, pessoas jurídicas distintas.

 

A cláusula de renúncia a que se refere a requerida dispõe o seguinte:

 

"(1.3) o Gestor renuncia expressamente neste ato, ao seu direito de crédito junto ao Fundo em

decorrência dos serviços prestados até a Data de Transferência, nada tendo portanto a

reclamar do Fundo, seu Administrador e seus cotistas quanto a quaisquer valores, outorgando

assim ampla, irrestrita e irrevogável quitação quanto a quaisquer obrigações do Fundo para

com o Gestor" (fl. 479).

 

Como se vê, a requerida renunciou direito de crédito relacionado ao Fundo, porém nada tratou

do crédito relacionado a uma pessoa jurídica controlada por este.

 

Diante disso, imperioso reconhecer que os documentos apresentados não são suficientes para

demonstrar a quitação alegada na contestação, devendo este feito prosseguir regularmente,

com a decretação da falência da NITPAR, nos termos do art. 99 da Lei nº 11.101/2005, em

razão da impontualidade quanto ao título de crédito judicial.

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MAXIMIANO DIAS ROSA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em

18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526:

 

...II - Fundamentação

 

O feito está apto para julgamento, sendo as partes, legítimas e bem representadas, havendo

elementos suficientes para a prolação de sentença definitiva de mérito, fundada em juízo de

certeza, através do exercício de cognição exauriente.

 

Sem preliminares, passo ao exame do mérito.

 

Trata-se de requerimento de falência com fundamento no art. 94, II da lei 11.101/05.

 

A requerente alega ser credora do valor histórico de R$ 295.741,12 e que o referido crédito é

embasado em instrumento particular de confissão de dívida, firmado entre a GENUS e a

PASCRO PARTICIPAÇÕES - sociedade integralmente incorporada pela NITPAR - em

15.05.2014, com vencimento em 20.05.2014, objeto de execução de título extrajudicial, em

trâmite no Juízo de Direito da 47ª Vara Cível da Comarca da Capital, sob o n.º 0487589-

69.2014.8.19.0001.

 

No bojo da ação de execução de título extrajudicial, a executada foi citada para efetuar o

pagamento, nos termos da lei. Porém, conforme se verifica dos documentos juntados pela

requerente, correspondentes às cópias do referido processo, a parte ré não efetuou o

pagamento no prazo de 3 dias, como exige o art. 829 do Código de Processo Civil. Ante a

inércia da executada, que não pagou o valor executado, não depositou nem nomeou à penhora

bens suficientes dentro do prazo legal, emitiu-se certidão de crédito (fls. 12), sendo o protesto

para fins falimentares realizado, conforme fls. 10/11.

 

Desta forma, vê-se que a requerente apresenta às fls. 12 a certidão expedida pelo juízo em

que se processa a execução, o que se demonstra instrumento hábil a garantir o pedido de

quebra, conforme determina o §4º do art. 94 da lei 11.101/05. In verbis:

§ 4o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com

certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução.

 

Apesar dos argumentos da ré, o que se tem é que esta admite a existência do débito, não

comprova o pagamento da dívida e sustenta a existência de uma renúncia do crédito por parte
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da requerente. A requerida alega que a requerente demandou execução de título extrajudicial,

e fundamenta seu pedido de falência, com base em título ao qual já foi conferida a ampla e

geral quitação, na oportunidade em que a requerente deixou a função de gestora do FIP RN

INDUSTRIA NAVAL (assembleia realizada em 07 de maio de 2017), de modo que, não se

poderia falar em quaisquer dívidas existentes entre requerente e requerida.

 

A requerente, por sua vez, alega que a requerida estaria interpretando a cláusula

equivocadamente, uma vez que a renúncia ao crédito junto ao Fundo não a beneficia, por se

tratar apenas de uma das controladas pelo Fundo, logo, pessoas jurídicas distintas.

 

A cláusula de renúncia a que se refere a requerida dispõe o seguinte:

 

"(1.3) o Gestor renuncia expressamente neste ato, ao seu direito de crédito junto ao Fundo em

decorrência dos serviços prestados até a Data de Transferência, nada tendo portanto a

reclamar do Fundo, seu Administrador e seus cotistas quanto a quaisquer valores, outorgando

assim ampla, irrestrita e irrevogável quitação quanto a quaisquer obrigações do Fundo para

com o Gestor" (fl. 479).

 

Como se vê, a requerida renunciou direito de crédito relacionado ao Fundo, porém nada tratou

do crédito relacionado a uma pessoa jurídica controlada por este.

 

Diante disso, imperioso reconhecer que os documentos apresentados não são suficientes para

demonstrar a quitação alegada na contestação, devendo este feito prosseguir regularmente,

com a decretação da falência da NITPAR, nos termos do art. 99 da Lei nº 11.101/2005, em

razão da impontualidade quanto ao título de crédito judicial.

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PILAR WAGNER MARTINS foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526:

 

...II - Fundamentação

 

O feito está apto para julgamento, sendo as partes, legítimas e bem representadas, havendo

elementos suficientes para a prolação de sentença definitiva de mérito, fundada em juízo de

certeza, através do exercício de cognição exauriente.

 

Sem preliminares, passo ao exame do mérito.

 

Trata-se de requerimento de falência com fundamento no art. 94, II da lei 11.101/05.

 

A requerente alega ser credora do valor histórico de R$ 295.741,12 e que o referido crédito é

embasado em instrumento particular de confissão de dívida, firmado entre a GENUS e a

PASCRO PARTICIPAÇÕES - sociedade integralmente incorporada pela NITPAR - em

15.05.2014, com vencimento em 20.05.2014, objeto de execução de título extrajudicial, em

trâmite no Juízo de Direito da 47ª Vara Cível da Comarca da Capital, sob o n.º 0487589-

69.2014.8.19.0001.

 

No bojo da ação de execução de título extrajudicial, a executada foi citada para efetuar o

pagamento, nos termos da lei. Porém, conforme se verifica dos documentos juntados pela

requerente, correspondentes às cópias do referido processo, a parte ré não efetuou o

pagamento no prazo de 3 dias, como exige o art. 829 do Código de Processo Civil. Ante a

inércia da executada, que não pagou o valor executado, não depositou nem nomeou à penhora

bens suficientes dentro do prazo legal, emitiu-se certidão de crédito (fls. 12), sendo o protesto

para fins falimentares realizado, conforme fls. 10/11.

 

Desta forma, vê-se que a requerente apresenta às fls. 12 a certidão expedida pelo juízo em

que se processa a execução, o que se demonstra instrumento hábil a garantir o pedido de

quebra, conforme determina o §4º do art. 94 da lei 11.101/05. In verbis:

§ 4o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com

certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução.

 

Apesar dos argumentos da ré, o que se tem é que esta admite a existência do débito, não

comprova o pagamento da dívida e sustenta a existência de uma renúncia do crédito por parte
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da requerente. A requerida alega que a requerente demandou execução de título extrajudicial,

e fundamenta seu pedido de falência, com base em título ao qual já foi conferida a ampla e

geral quitação, na oportunidade em que a requerente deixou a função de gestora do FIP RN

INDUSTRIA NAVAL (assembleia realizada em 07 de maio de 2017), de modo que, não se

poderia falar em quaisquer dívidas existentes entre requerente e requerida.

 

A requerente, por sua vez, alega que a requerida estaria interpretando a cláusula

equivocadamente, uma vez que a renúncia ao crédito junto ao Fundo não a beneficia, por se

tratar apenas de uma das controladas pelo Fundo, logo, pessoas jurídicas distintas.

 

A cláusula de renúncia a que se refere a requerida dispõe o seguinte:

 

"(1.3) o Gestor renuncia expressamente neste ato, ao seu direito de crédito junto ao Fundo em

decorrência dos serviços prestados até a Data de Transferência, nada tendo portanto a

reclamar do Fundo, seu Administrador e seus cotistas quanto a quaisquer valores, outorgando

assim ampla, irrestrita e irrevogável quitação quanto a quaisquer obrigações do Fundo para

com o Gestor" (fl. 479).

 

Como se vê, a requerida renunciou direito de crédito relacionado ao Fundo, porém nada tratou

do crédito relacionado a uma pessoa jurídica controlada por este.

 

Diante disso, imperioso reconhecer que os documentos apresentados não são suficientes para

demonstrar a quitação alegada na contestação, devendo este feito prosseguir regularmente,

com a decretação da falência da NITPAR, nos termos do art. 99 da Lei nº 11.101/2005, em

razão da impontualidade quanto ao título de crédito judicial.
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão RAFAEL WERNECK COTTA foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526:

 

...II - Fundamentação

 

O feito está apto para julgamento, sendo as partes, legítimas e bem representadas, havendo

elementos suficientes para a prolação de sentença definitiva de mérito, fundada em juízo de

certeza, através do exercício de cognição exauriente.

 

Sem preliminares, passo ao exame do mérito.

 

Trata-se de requerimento de falência com fundamento no art. 94, II da lei 11.101/05.

 

A requerente alega ser credora do valor histórico de R$ 295.741,12 e que o referido crédito é

embasado em instrumento particular de confissão de dívida, firmado entre a GENUS e a

PASCRO PARTICIPAÇÕES - sociedade integralmente incorporada pela NITPAR - em

15.05.2014, com vencimento em 20.05.2014, objeto de execução de título extrajudicial, em

trâmite no Juízo de Direito da 47ª Vara Cível da Comarca da Capital, sob o n.º 0487589-

69.2014.8.19.0001.

 

No bojo da ação de execução de título extrajudicial, a executada foi citada para efetuar o

pagamento, nos termos da lei. Porém, conforme se verifica dos documentos juntados pela

requerente, correspondentes às cópias do referido processo, a parte ré não efetuou o

pagamento no prazo de 3 dias, como exige o art. 829 do Código de Processo Civil. Ante a

inércia da executada, que não pagou o valor executado, não depositou nem nomeou à penhora

bens suficientes dentro do prazo legal, emitiu-se certidão de crédito (fls. 12), sendo o protesto

para fins falimentares realizado, conforme fls. 10/11.

 

Desta forma, vê-se que a requerente apresenta às fls. 12 a certidão expedida pelo juízo em

que se processa a execução, o que se demonstra instrumento hábil a garantir o pedido de

quebra, conforme determina o §4º do art. 94 da lei 11.101/05. In verbis:

§ 4o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com

certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução.

 

Apesar dos argumentos da ré, o que se tem é que esta admite a existência do débito, não

comprova o pagamento da dívida e sustenta a existência de uma renúncia do crédito por parte
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da requerente. A requerida alega que a requerente demandou execução de título extrajudicial,

e fundamenta seu pedido de falência, com base em título ao qual já foi conferida a ampla e

geral quitação, na oportunidade em que a requerente deixou a função de gestora do FIP RN

INDUSTRIA NAVAL (assembleia realizada em 07 de maio de 2017), de modo que, não se

poderia falar em quaisquer dívidas existentes entre requerente e requerida.

 

A requerente, por sua vez, alega que a requerida estaria interpretando a cláusula

equivocadamente, uma vez que a renúncia ao crédito junto ao Fundo não a beneficia, por se

tratar apenas de uma das controladas pelo Fundo, logo, pessoas jurídicas distintas.

 

A cláusula de renúncia a que se refere a requerida dispõe o seguinte:

 

"(1.3) o Gestor renuncia expressamente neste ato, ao seu direito de crédito junto ao Fundo em

decorrência dos serviços prestados até a Data de Transferência, nada tendo portanto a

reclamar do Fundo, seu Administrador e seus cotistas quanto a quaisquer valores, outorgando

assim ampla, irrestrita e irrevogável quitação quanto a quaisquer obrigações do Fundo para

com o Gestor" (fl. 479).

 

Como se vê, a requerida renunciou direito de crédito relacionado ao Fundo, porém nada tratou

do crédito relacionado a uma pessoa jurídica controlada por este.

 

Diante disso, imperioso reconhecer que os documentos apresentados não são suficientes para

demonstrar a quitação alegada na contestação, devendo este feito prosseguir regularmente,

com a decretação da falência da NITPAR, nos termos do art. 99 da Lei nº 11.101/2005, em

razão da impontualidade quanto ao título de crédito judicial.

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526:

 

...II - Fundamentação

 

O feito está apto para julgamento, sendo as partes, legítimas e bem representadas, havendo

elementos suficientes para a prolação de sentença definitiva de mérito, fundada em juízo de

certeza, através do exercício de cognição exauriente.

 

Sem preliminares, passo ao exame do mérito.

 

Trata-se de requerimento de falência com fundamento no art. 94, II da lei 11.101/05.

 

A requerente alega ser credora do valor histórico de R$ 295.741,12 e que o referido crédito é

embasado em instrumento particular de confissão de dívida, firmado entre a GENUS e a

PASCRO PARTICIPAÇÕES - sociedade integralmente incorporada pela NITPAR - em

15.05.2014, com vencimento em 20.05.2014, objeto de execução de título extrajudicial, em

trâmite no Juízo de Direito da 47ª Vara Cível da Comarca da Capital, sob o n.º 0487589-

69.2014.8.19.0001.

 

No bojo da ação de execução de título extrajudicial, a executada foi citada para efetuar o

pagamento, nos termos da lei. Porém, conforme se verifica dos documentos juntados pela

requerente, correspondentes às cópias do referido processo, a parte ré não efetuou o

pagamento no prazo de 3 dias, como exige o art. 829 do Código de Processo Civil. Ante a

inércia da executada, que não pagou o valor executado, não depositou nem nomeou à penhora

bens suficientes dentro do prazo legal, emitiu-se certidão de crédito (fls. 12), sendo o protesto

para fins falimentares realizado, conforme fls. 10/11.

 

Desta forma, vê-se que a requerente apresenta às fls. 12 a certidão expedida pelo juízo em

que se processa a execução, o que se demonstra instrumento hábil a garantir o pedido de

quebra, conforme determina o §4º do art. 94 da lei 11.101/05. In verbis:

§ 4o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com

certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução.

 

Apesar dos argumentos da ré, o que se tem é que esta admite a existência do débito, não

comprova o pagamento da dívida e sustenta a existência de uma renúncia do crédito por parte
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da requerente. A requerida alega que a requerente demandou execução de título extrajudicial,

e fundamenta seu pedido de falência, com base em título ao qual já foi conferida a ampla e

geral quitação, na oportunidade em que a requerente deixou a função de gestora do FIP RN

INDUSTRIA NAVAL (assembleia realizada em 07 de maio de 2017), de modo que, não se

poderia falar em quaisquer dívidas existentes entre requerente e requerida.

 

A requerente, por sua vez, alega que a requerida estaria interpretando a cláusula

equivocadamente, uma vez que a renúncia ao crédito junto ao Fundo não a beneficia, por se

tratar apenas de uma das controladas pelo Fundo, logo, pessoas jurídicas distintas.

 

A cláusula de renúncia a que se refere a requerida dispõe o seguinte:

 

"(1.3) o Gestor renuncia expressamente neste ato, ao seu direito de crédito junto ao Fundo em

decorrência dos serviços prestados até a Data de Transferência, nada tendo portanto a

reclamar do Fundo, seu Administrador e seus cotistas quanto a quaisquer valores, outorgando

assim ampla, irrestrita e irrevogável quitação quanto a quaisquer obrigações do Fundo para

com o Gestor" (fl. 479).

 

Como se vê, a requerida renunciou direito de crédito relacionado ao Fundo, porém nada tratou

do crédito relacionado a uma pessoa jurídica controlada por este.

 

Diante disso, imperioso reconhecer que os documentos apresentados não são suficientes para

demonstrar a quitação alegada na contestação, devendo este feito prosseguir regularmente,

com a decretação da falência da NITPAR, nos termos do art. 99 da Lei nº 11.101/2005, em

razão da impontualidade quanto ao título de crédito judicial.
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi

tacitamente intimado(a) pelo portal em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei

11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526:

 

...II - Fundamentação

 

O feito está apto para julgamento, sendo as partes, legítimas e bem representadas, havendo

elementos suficientes para a prolação de sentença definitiva de mérito, fundada em juízo de

certeza, através do exercício de cognição exauriente.

 

Sem preliminares, passo ao exame do mérito.

 

Trata-se de requerimento de falência com fundamento no art. 94, II da lei 11.101/05.

 

A requerente alega ser credora do valor histórico de R$ 295.741,12 e que o referido crédito é

embasado em instrumento particular de confissão de dívida, firmado entre a GENUS e a

PASCRO PARTICIPAÇÕES - sociedade integralmente incorporada pela NITPAR - em

15.05.2014, com vencimento em 20.05.2014, objeto de execução de título extrajudicial, em

trâmite no Juízo de Direito da 47ª Vara Cível da Comarca da Capital, sob o n.º 0487589-

69.2014.8.19.0001.

 

No bojo da ação de execução de título extrajudicial, a executada foi citada para efetuar o

pagamento, nos termos da lei. Porém, conforme se verifica dos documentos juntados pela

requerente, correspondentes às cópias do referido processo, a parte ré não efetuou o

pagamento no prazo de 3 dias, como exige o art. 829 do Código de Processo Civil. Ante a

inércia da executada, que não pagou o valor executado, não depositou nem nomeou à penhora

bens suficientes dentro do prazo legal, emitiu-se certidão de crédito (fls. 12), sendo o protesto

para fins falimentares realizado, conforme fls. 10/11.

 

Desta forma, vê-se que a requerente apresenta às fls. 12 a certidão expedida pelo juízo em

que se processa a execução, o que se demonstra instrumento hábil a garantir o pedido de

quebra, conforme determina o §4º do art. 94 da lei 11.101/05. In verbis:

§ 4o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com

certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução.

 

Apesar dos argumentos da ré, o que se tem é que esta admite a existência do débito, não
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comprova o pagamento da dívida e sustenta a existência de uma renúncia do crédito por parte

da requerente. A requerida alega que a requerente demandou execução de título extrajudicial,

e fundamenta seu pedido de falência, com base em título ao qual já foi conferida a ampla e

geral quitação, na oportunidade em que a requerente deixou a função de gestora do FIP RN

INDUSTRIA NAVAL (assembleia realizada em 07 de maio de 2017), de modo que, não se

poderia falar em quaisquer dívidas existentes entre requerente e requerida.

 

A requerente, por sua vez, alega que a requerida estaria interpretando a cláusula

equivocadamente, uma vez que a renúncia ao crédito junto ao Fundo não a beneficia, por se

tratar apenas de uma das controladas pelo Fundo, logo, pessoas jurídicas distintas.

 

A cláusula de renúncia a que se refere a requerida dispõe o seguinte:

 

"(1.3) o Gestor renuncia expressamente neste ato, ao seu direito de crédito junto ao Fundo em

decorrência dos serviços prestados até a Data de Transferência, nada tendo portanto a

reclamar do Fundo, seu Administrador e seus cotistas quanto a quaisquer valores, outorgando

assim ampla, irrestrita e irrevogável quitação quanto a quaisquer obrigações do Fundo para

com o Gestor" (fl. 479).

 

Como se vê, a requerida renunciou direito de crédito relacionado ao Fundo, porém nada tratou

do crédito relacionado a uma pessoa jurídica controlada por este.

 

Diante disso, imperioso reconhecer que os documentos apresentados não são suficientes para

demonstrar a quitação alegada na contestação, devendo este feito prosseguir regularmente,

com a decretação da falência da NITPAR, nos termos do art. 99 da Lei nº 11.101/2005, em

razão da impontualidade quanto ao título de crédito judicial.

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ANDRÉ DE SOUZA MARTINS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em três partes não obstante a certidão de

fls.531):

...III - Dispositivo:

 

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para decretar, hoje, às 11 horas, com base no

art. 94, II, da Lei 11.101/05, a falência de NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede

na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP:

20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios Pascro Participações S/A, CNPJ:

11.995.753/0001-09, e Mauro Fernando Orofino Campos, CPF: 029.765.017-34, residente no

endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP:

22.210-030.

 

Com base no art. 107 c/c o art. 99, ambos da Lei 11.101/2005, determino o que se segue:

 

1) Fixa-se o termo legal da falência no nonagésimo dia anterior ao ajuizamento deste pedido,

considerando a hipótese de não existência de protesto anterior; caso contrário, será o

nonagésimo dia do primeiro protesto por falta de pagamento.

 

2) Ao Falido para que cumpra, em 5 (cinco) dias, o disposto no art. 99, III, da Lei 11.101/05,

trazendo a relação nominal dos credores atualizada, indicando o endereço, o valor, a natureza

e a classificação dos créditos (mídia digital - formato Word - MS), sob pena de desobediência e

a imediata condução coercitiva para a respectiva lavratura do estado de flagrância.

 

Apresentada a relação nominal, determino ao cartório a imediata publicação do edital para o

início da fase de verificação administrativa dos créditos perante o Administrador Judicial. (art.

99, parágrafo único, L.R.F.)

 

As falidas deverão relacionar todos os processos judiciais e administrativos em que são partes,

informando o Juízo e Comarca, número e a fase processual.

 

Defiro o pagamento de custas na forma do art. 84, III da Lei 11.101/2005.

 

3) Os credores poderão apresentar divergências ou habilitações de seus créditos, no prazo de

15 (quinze) dias, contados da publicação do edital supramencionado (art. 7º, § 1º da Lei

11.101/05).
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4) Determino que os representantes das falidas prestem as declarações, nos termos do artigo

104 da Lei de Falências, no dia 03/05//2018 às 14:00 horas, em cartório na presença do

Administrador Judicial, podendo o juízo participar do ato se necessário.

 

5) Os créditos habilitados serão pagos, em primeiro rateio, com juros e correção monetária,

com base no IPC (art. 27 da Lei 9.069), calculados até a data da quebra. Após a decretação da

quebra incidirão somente correção monetária até o efetivo pagamento do crédito. Os juros

legais incidentes após o decreto da quebra só serão pagos se o ativo da Massa comportar e

depois do efetivo pagamento de todas as classes.

 

6) Nomeio como Administrador Judicial a pessoa jurídica Navega Advogados Associados,

representada pelo seu sócio 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 endereço 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 cartório e formação em Administração Judicial pela ESAJ em 2017,

que desempenhará suas funções na forma do inciso III do caput do art. 22 da Lei 11.101/05,

ficando autorizada a intimação por via e-mail do cartório.
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MAXIMIANO DIAS ROSA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em

18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em três partes não obstante a certidão de

fls.531):

...III - Dispositivo:

 

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para decretar, hoje, às 11 horas, com base no

art. 94, II, da Lei 11.101/05, a falência de NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede

na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP:

20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios Pascro Participações S/A, CNPJ:

11.995.753/0001-09, e Mauro Fernando Orofino Campos, CPF: 029.765.017-34, residente no

endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP:

22.210-030.

 

Com base no art. 107 c/c o art. 99, ambos da Lei 11.101/2005, determino o que se segue:

 

1) Fixa-se o termo legal da falência no nonagésimo dia anterior ao ajuizamento deste pedido,

considerando a hipótese de não existência de protesto anterior; caso contrário, será o

nonagésimo dia do primeiro protesto por falta de pagamento.

 

2) Ao Falido para que cumpra, em 5 (cinco) dias, o disposto no art. 99, III, da Lei 11.101/05,

trazendo a relação nominal dos credores atualizada, indicando o endereço, o valor, a natureza

e a classificação dos créditos (mídia digital - formato Word - MS), sob pena de desobediência e

a imediata condução coercitiva para a respectiva lavratura do estado de flagrância.

 

Apresentada a relação nominal, determino ao cartório a imediata publicação do edital para o

início da fase de verificação administrativa dos créditos perante o Administrador Judicial. (art.

99, parágrafo único, L.R.F.)

 

As falidas deverão relacionar todos os processos judiciais e administrativos em que são partes,

informando o Juízo e Comarca, número e a fase processual.

 

Defiro o pagamento de custas na forma do art. 84, III da Lei 11.101/2005.

 

3) Os credores poderão apresentar divergências ou habilitações de seus créditos, no prazo de

15 (quinze) dias, contados da publicação do edital supramencionado (art. 7º, § 1º da Lei

11.101/05).
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4) Determino que os representantes das falidas prestem as declarações, nos termos do artigo

104 da Lei de Falências, no dia 03/05//2018 às 14:00 horas, em cartório na presença do

Administrador Judicial, podendo o juízo participar do ato se necessário.

 

5) Os créditos habilitados serão pagos, em primeiro rateio, com juros e correção monetária,

com base no IPC (art. 27 da Lei 9.069), calculados até a data da quebra. Após a decretação da

quebra incidirão somente correção monetária até o efetivo pagamento do crédito. Os juros

legais incidentes após o decreto da quebra só serão pagos se o ativo da Massa comportar e

depois do efetivo pagamento de todas as classes.

 

6) Nomeio como Administrador Judicial a pessoa jurídica Navega Advogados Associados,

representada pelo seu sócio 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 endereço 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 cartório e formação em Administração Judicial pela ESAJ em 2017,

que desempenhará suas funções na forma do inciso III do caput do art. 22 da Lei 11.101/05,

ficando autorizada a intimação por via e-mail do cartório.
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PILAR WAGNER MARTINS foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em três partes não obstante a certidão de

fls.531):

...III - Dispositivo:

 

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para decretar, hoje, às 11 horas, com base no

art. 94, II, da Lei 11.101/05, a falência de NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede

na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP:

20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios Pascro Participações S/A, CNPJ:

11.995.753/0001-09, e Mauro Fernando Orofino Campos, CPF: 029.765.017-34, residente no

endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP:

22.210-030.

 

Com base no art. 107 c/c o art. 99, ambos da Lei 11.101/2005, determino o que se segue:

 

1) Fixa-se o termo legal da falência no nonagésimo dia anterior ao ajuizamento deste pedido,

considerando a hipótese de não existência de protesto anterior; caso contrário, será o

nonagésimo dia do primeiro protesto por falta de pagamento.

 

2) Ao Falido para que cumpra, em 5 (cinco) dias, o disposto no art. 99, III, da Lei 11.101/05,

trazendo a relação nominal dos credores atualizada, indicando o endereço, o valor, a natureza

e a classificação dos créditos (mídia digital - formato Word - MS), sob pena de desobediência e

a imediata condução coercitiva para a respectiva lavratura do estado de flagrância.

 

Apresentada a relação nominal, determino ao cartório a imediata publicação do edital para o

início da fase de verificação administrativa dos créditos perante o Administrador Judicial. (art.

99, parágrafo único, L.R.F.)

 

As falidas deverão relacionar todos os processos judiciais e administrativos em que são partes,

informando o Juízo e Comarca, número e a fase processual.

 

Defiro o pagamento de custas na forma do art. 84, III da Lei 11.101/2005.

 

3) Os credores poderão apresentar divergências ou habilitações de seus créditos, no prazo de

15 (quinze) dias, contados da publicação do edital supramencionado (art. 7º, § 1º da Lei

11.101/05).
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4) Determino que os representantes das falidas prestem as declarações, nos termos do artigo

104 da Lei de Falências, no dia 03/05//2018 às 14:00 horas, em cartório na presença do

Administrador Judicial, podendo o juízo participar do ato se necessário.

 

5) Os créditos habilitados serão pagos, em primeiro rateio, com juros e correção monetária,

com base no IPC (art. 27 da Lei 9.069), calculados até a data da quebra. Após a decretação da

quebra incidirão somente correção monetária até o efetivo pagamento do crédito. Os juros

legais incidentes após o decreto da quebra só serão pagos se o ativo da Massa comportar e

depois do efetivo pagamento de todas as classes.

 

6) Nomeio como Administrador Judicial a pessoa jurídica Navega Advogados Associados,

representada pelo seu sócio 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 endereço 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 cartório e formação em Administração Judicial pela ESAJ em 2017,

que desempenhará suas funções na forma do inciso III do caput do art. 22 da Lei 11.101/05,

ficando autorizada a intimação por via e-mail do cartório.

 

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão RAFAEL WERNECK COTTA foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em três partes não obstante a certidão de

fls.531):

...III - Dispositivo:

 

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para decretar, hoje, às 11 horas, com base no

art. 94, II, da Lei 11.101/05, a falência de NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede

na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP:

20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios Pascro Participações S/A, CNPJ:

11.995.753/0001-09, e Mauro Fernando Orofino Campos, CPF: 029.765.017-34, residente no

endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP:

22.210-030.

 

Com base no art. 107 c/c o art. 99, ambos da Lei 11.101/2005, determino o que se segue:

 

1) Fixa-se o termo legal da falência no nonagésimo dia anterior ao ajuizamento deste pedido,

considerando a hipótese de não existência de protesto anterior; caso contrário, será o

nonagésimo dia do primeiro protesto por falta de pagamento.

 

2) Ao Falido para que cumpra, em 5 (cinco) dias, o disposto no art. 99, III, da Lei 11.101/05,

trazendo a relação nominal dos credores atualizada, indicando o endereço, o valor, a natureza

e a classificação dos créditos (mídia digital - formato Word - MS), sob pena de desobediência e

a imediata condução coercitiva para a respectiva lavratura do estado de flagrância.

 

Apresentada a relação nominal, determino ao cartório a imediata publicação do edital para o

início da fase de verificação administrativa dos créditos perante o Administrador Judicial. (art.

99, parágrafo único, L.R.F.)

 

As falidas deverão relacionar todos os processos judiciais e administrativos em que são partes,

informando o Juízo e Comarca, número e a fase processual.

 

Defiro o pagamento de custas na forma do art. 84, III da Lei 11.101/2005.

 

3) Os credores poderão apresentar divergências ou habilitações de seus créditos, no prazo de

15 (quinze) dias, contados da publicação do edital supramencionado (art. 7º, § 1º da Lei

11.101/05).

731



 

4) Determino que os representantes das falidas prestem as declarações, nos termos do artigo

104 da Lei de Falências, no dia 03/05//2018 às 14:00 horas, em cartório na presença do

Administrador Judicial, podendo o juízo participar do ato se necessário.

 

5) Os créditos habilitados serão pagos, em primeiro rateio, com juros e correção monetária,

com base no IPC (art. 27 da Lei 9.069), calculados até a data da quebra. Após a decretação da

quebra incidirão somente correção monetária até o efetivo pagamento do crédito. Os juros

legais incidentes após o decreto da quebra só serão pagos se o ativo da Massa comportar e

depois do efetivo pagamento de todas as classes.

 

6) Nomeio como Administrador Judicial a pessoa jurídica Navega Advogados Associados,

representada pelo seu sócio 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 endereço 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 cartório e formação em Administração Judicial pela ESAJ em 2017,

que desempenhará suas funções na forma do inciso III do caput do art. 22 da Lei 11.101/05,

ficando autorizada a intimação por via e-mail do cartório.

 

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em três partes não obstante a certidão de

fls.531):

...III - Dispositivo:

 

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para decretar, hoje, às 11 horas, com base no

art. 94, II, da Lei 11.101/05, a falência de NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede

na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP:

20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios Pascro Participações S/A, CNPJ:

11.995.753/0001-09, e Mauro Fernando Orofino Campos, CPF: 029.765.017-34, residente no

endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP:

22.210-030.

 

Com base no art. 107 c/c o art. 99, ambos da Lei 11.101/2005, determino o que se segue:

 

1) Fixa-se o termo legal da falência no nonagésimo dia anterior ao ajuizamento deste pedido,

considerando a hipótese de não existência de protesto anterior; caso contrário, será o

nonagésimo dia do primeiro protesto por falta de pagamento.

 

2) Ao Falido para que cumpra, em 5 (cinco) dias, o disposto no art. 99, III, da Lei 11.101/05,

trazendo a relação nominal dos credores atualizada, indicando o endereço, o valor, a natureza

e a classificação dos créditos (mídia digital - formato Word - MS), sob pena de desobediência e

a imediata condução coercitiva para a respectiva lavratura do estado de flagrância.

 

Apresentada a relação nominal, determino ao cartório a imediata publicação do edital para o

início da fase de verificação administrativa dos créditos perante o Administrador Judicial. (art.

99, parágrafo único, L.R.F.)

 

As falidas deverão relacionar todos os processos judiciais e administrativos em que são partes,

informando o Juízo e Comarca, número e a fase processual.

 

Defiro o pagamento de custas na forma do art. 84, III da Lei 11.101/2005.

 

3) Os credores poderão apresentar divergências ou habilitações de seus créditos, no prazo de

15 (quinze) dias, contados da publicação do edital supramencionado (art. 7º, § 1º da Lei

11.101/05).
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4) Determino que os representantes das falidas prestem as declarações, nos termos do artigo

104 da Lei de Falências, no dia 03/05//2018 às 14:00 horas, em cartório na presença do

Administrador Judicial, podendo o juízo participar do ato se necessário.

 

5) Os créditos habilitados serão pagos, em primeiro rateio, com juros e correção monetária,

com base no IPC (art. 27 da Lei 9.069), calculados até a data da quebra. Após a decretação da

quebra incidirão somente correção monetária até o efetivo pagamento do crédito. Os juros

legais incidentes após o decreto da quebra só serão pagos se o ativo da Massa comportar e

depois do efetivo pagamento de todas as classes.

 

6) Nomeio como Administrador Judicial a pessoa jurídica Navega Advogados Associados,

representada pelo seu sócio 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 endereço 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 cartório e formação em Administração Judicial pela ESAJ em 2017,

que desempenhará suas funções na forma do inciso III do caput do art. 22 da Lei 11.101/05,

ficando autorizada a intimação por via e-mail do cartório.

 

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi

tacitamente intimado(a) pelo portal em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei

11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em três partes não obstante a certidão de

fls.531):

...III - Dispositivo:

 

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para decretar, hoje, às 11 horas, com base no

art. 94, II, da Lei 11.101/05, a falência de NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede

na Rua da Ajuda, 35 - 12º Andar, Próximo à Rua México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP:

20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios Pascro Participações S/A, CNPJ:

11.995.753/0001-09, e Mauro Fernando Orofino Campos, CPF: 029.765.017-34, residente no

endereço Praia do Flamengo, n.º 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP:

22.210-030.

 

Com base no art. 107 c/c o art. 99, ambos da Lei 11.101/2005, determino o que se segue:

 

1) Fixa-se o termo legal da falência no nonagésimo dia anterior ao ajuizamento deste pedido,

considerando a hipótese de não existência de protesto anterior; caso contrário, será o

nonagésimo dia do primeiro protesto por falta de pagamento.

 

2) Ao Falido para que cumpra, em 5 (cinco) dias, o disposto no art. 99, III, da Lei 11.101/05,

trazendo a relação nominal dos credores atualizada, indicando o endereço, o valor, a natureza

e a classificação dos créditos (mídia digital - formato Word - MS), sob pena de desobediência e

a imediata condução coercitiva para a respectiva lavratura do estado de flagrância.

 

Apresentada a relação nominal, determino ao cartório a imediata publicação do edital para o

início da fase de verificação administrativa dos créditos perante o Administrador Judicial. (art.

99, parágrafo único, L.R.F.)

 

As falidas deverão relacionar todos os processos judiciais e administrativos em que são partes,

informando o Juízo e Comarca, número e a fase processual.

 

Defiro o pagamento de custas na forma do art. 84, III da Lei 11.101/2005.

 

3) Os credores poderão apresentar divergências ou habilitações de seus créditos, no prazo de

15 (quinze) dias, contados da publicação do edital supramencionado (art. 7º, § 1º da Lei
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11.101/05).

 

4) Determino que os representantes das falidas prestem as declarações, nos termos do artigo

104 da Lei de Falências, no dia 03/05//2018 às 14:00 horas, em cartório na presença do

Administrador Judicial, podendo o juízo participar do ato se necessário.

 

5) Os créditos habilitados serão pagos, em primeiro rateio, com juros e correção monetária,

com base no IPC (art. 27 da Lei 9.069), calculados até a data da quebra. Após a decretação da

quebra incidirão somente correção monetária até o efetivo pagamento do crédito. Os juros

legais incidentes após o decreto da quebra só serão pagos se o ativo da Massa comportar e

depois do efetivo pagamento de todas as classes.

 

6) Nomeio como Administrador Judicial a pessoa jurídica Navega Advogados Associados,

representada pelo seu sócio 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 endereço 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 cartório e formação em Administração Judicial pela ESAJ em 2017,

que desempenhará suas funções na forma do inciso III do caput do art. 22 da Lei 11.101/05,

ficando autorizada a intimação por via e-mail do cartório.

 

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ANDRÉ DE SOUZA MARTINS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em quatro partes não obstante a certidão de

fls.531):

...Determina a Lei n.º 11.101/05, em sua seção III, ao regular as funções e a figura do

Administrador Judicial, os critérios de sua escolha e remuneração, que deverá ser profissional

idôneo, de preferência advogado, economista, administrador de empresa ou contador, ou,

ainda, pessoa jurídica com profissionais especializados que deverão ser declarados nos autos

como responsáveis pela condução do processo. Ao tratar da remuneração, determina que o

juiz fixará 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, não podendo ultrapassar o valor de 5% do valor devido aos credores

na recuperação judicial ou o valor do ativo arrecadado na falência.

 

Numa interpretação teleológica dos dispositivos que versão sobre o Administrador Judicial e

suas atribuições (art. 22 da L.R.F), extrai-se a absoluta importância de sua função nas

falências, sendo esta primordial para o sucesso da presente execução coletiva, cabendo uma

atuação célere e efetiva com a arrecadação dos bens de imediata, a busca do     patrimônio da

falida eventualmente desviado, a gestão inteligente e produtiva dos bens enquanto não

alienados judicialmente, uma prestação de contas transparente, a apuração das causas da

falência com remessa de peças ao Ministério Público na hipótese de indícios de crimes

falimentares, a representação da massa nos processos judiciais e administrativos, com a

indicação de profissionais se necessário,  e, por fim, a formação do quadro geral e pagamento

aos credores, respeitando a ordem de preferência.

 

Não se pode admitir que o Administrador Judicial atue como mera figura decorativa, permitindo

que o procedimento se arraste por décadas como se tem visto, lamentavelmente em alguns

feitos que ainda tramitam, proporcionando o perecimento dos bens e descrédito do

procedimento falimentar e da própria Justiça. 

 

Neste contexto de importância de sua função, a sua remuneração deve ser compatível com

esta atuação e responsabilidade exigida, lhe dando um retorno financeiro compatível e dentro

da realidade do mercado.

 

Dentro do mercado do universo do procedimento falimentar, podemos destacar outros

profissionais que atual em conjunto com o Administrador Judicial,  como o advogado

constituído pela massa, geralmente para atuar em ações externas e o leiloeiro, que também
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são remunerados na proporção do patrimônio arrecadado pela massa como o Administrador

Judicial, sendo que o advogado, de regra, atua em uma advocacia de risco e resultado, no

valor de 10% do benefício obtido para a massa e o leiloeiro é remunerado, na prática forense,

geralmente com 5% do valor da arrematação do bem, proporcionando uma visão da

remuneração dos profissionais que atual neste mercado.   

 

Cabe lembrar que, de regra, o Administrador Judicial ao assumir a função encontra uma massa

falida sem, praticamente, nenhum recurso financeiro para gerir os bens ou arcar com as

despesas mínimos necessárias, assumindo um trabalho e custos que só vão ser remunerado

após o levantamento do ativo, se houver, restando sempre o percentual de 40% de sua

remuneração a ser paga ao final com a prestação de contas determinada pelo art.  24 da Lei no

11.101/05, momento em que o juízo poderá reavaliar sua remuneração na hipótese de excesso

e desproporcionalidade na hipótese de uma arrecadação de bens grandiosa e sem

complexidade, não conhecido pelo juízo no início do procedimento ao fixar o percentual de

remuneração.

 

No caso em tela, levando-se em consideração todos os parâmetros exarados e a complexidade

a ser desempenhada pelo Administrador Judicial, fixo a remuneração do Administrador Judicial

em 5% do valor do ativo a ser arrecadado.

 

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MAXIMIANO DIAS ROSA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em

18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em quatro partes não obstante a certidão de

fls.531):

...Determina a Lei n.º 11.101/05, em sua seção III, ao regular as funções e a figura do

Administrador Judicial, os critérios de sua escolha e remuneração, que deverá ser profissional

idôneo, de preferência advogado, economista, administrador de empresa ou contador, ou,

ainda, pessoa jurídica com profissionais especializados que deverão ser declarados nos autos

como responsáveis pela condução do processo. Ao tratar da remuneração, determina que o

juiz fixará 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, não podendo ultrapassar o valor de 5% do valor devido aos credores

na recuperação judicial ou o valor do ativo arrecadado na falência.

 

Numa interpretação teleológica dos dispositivos que versão sobre o Administrador Judicial e

suas atribuições (art. 22 da L.R.F), extrai-se a absoluta importância de sua função nas

falências, sendo esta primordial para o sucesso da presente execução coletiva, cabendo uma

atuação célere e efetiva com a arrecadação dos bens de imediata, a busca do     patrimônio da

falida eventualmente desviado, a gestão inteligente e produtiva dos bens enquanto não

alienados judicialmente, uma prestação de contas transparente, a apuração das causas da

falência com remessa de peças ao Ministério Público na hipótese de indícios de crimes

falimentares, a representação da massa nos processos judiciais e administrativos, com a

indicação de profissionais se necessário,  e, por fim, a formação do quadro geral e pagamento

aos credores, respeitando a ordem de preferência.

 

Não se pode admitir que o Administrador Judicial atue como mera figura decorativa, permitindo

que o procedimento se arraste por décadas como se tem visto, lamentavelmente em alguns

feitos que ainda tramitam, proporcionando o perecimento dos bens e descrédito do

procedimento falimentar e da própria Justiça. 

 

Neste contexto de importância de sua função, a sua remuneração deve ser compatível com

esta atuação e responsabilidade exigida, lhe dando um retorno financeiro compatível e dentro

da realidade do mercado.

 

Dentro do mercado do universo do procedimento falimentar, podemos destacar outros

profissionais que atual em conjunto com o Administrador Judicial,  como o advogado

constituído pela massa, geralmente para atuar em ações externas e o leiloeiro, que também
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são remunerados na proporção do patrimônio arrecadado pela massa como o Administrador

Judicial, sendo que o advogado, de regra, atua em uma advocacia de risco e resultado, no

valor de 10% do benefício obtido para a massa e o leiloeiro é remunerado, na prática forense,

geralmente com 5% do valor da arrematação do bem, proporcionando uma visão da

remuneração dos profissionais que atual neste mercado.   

 

Cabe lembrar que, de regra, o Administrador Judicial ao assumir a função encontra uma massa

falida sem, praticamente, nenhum recurso financeiro para gerir os bens ou arcar com as

despesas mínimos necessárias, assumindo um trabalho e custos que só vão ser remunerado

após o levantamento do ativo, se houver, restando sempre o percentual de 40% de sua

remuneração a ser paga ao final com a prestação de contas determinada pelo art.  24 da Lei no

11.101/05, momento em que o juízo poderá reavaliar sua remuneração na hipótese de excesso

e desproporcionalidade na hipótese de uma arrecadação de bens grandiosa e sem

complexidade, não conhecido pelo juízo no início do procedimento ao fixar o percentual de

remuneração.

 

No caso em tela, levando-se em consideração todos os parâmetros exarados e a complexidade

a ser desempenhada pelo Administrador Judicial, fixo a remuneração do Administrador Judicial

em 5% do valor do ativo a ser arrecadado.

 

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PILAR WAGNER MARTINS foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em quatro partes não obstante a certidão de

fls.531):

...Determina a Lei n.º 11.101/05, em sua seção III, ao regular as funções e a figura do

Administrador Judicial, os critérios de sua escolha e remuneração, que deverá ser profissional

idôneo, de preferência advogado, economista, administrador de empresa ou contador, ou,

ainda, pessoa jurídica com profissionais especializados que deverão ser declarados nos autos

como responsáveis pela condução do processo. Ao tratar da remuneração, determina que o

juiz fixará 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, não podendo ultrapassar o valor de 5% do valor devido aos credores

na recuperação judicial ou o valor do ativo arrecadado na falência.

 

Numa interpretação teleológica dos dispositivos que versão sobre o Administrador Judicial e

suas atribuições (art. 22 da L.R.F), extrai-se a absoluta importância de sua função nas

falências, sendo esta primordial para o sucesso da presente execução coletiva, cabendo uma

atuação célere e efetiva com a arrecadação dos bens de imediata, a busca do     patrimônio da

falida eventualmente desviado, a gestão inteligente e produtiva dos bens enquanto não

alienados judicialmente, uma prestação de contas transparente, a apuração das causas da

falência com remessa de peças ao Ministério Público na hipótese de indícios de crimes

falimentares, a representação da massa nos processos judiciais e administrativos, com a

indicação de profissionais se necessário,  e, por fim, a formação do quadro geral e pagamento

aos credores, respeitando a ordem de preferência.

 

Não se pode admitir que o Administrador Judicial atue como mera figura decorativa, permitindo

que o procedimento se arraste por décadas como se tem visto, lamentavelmente em alguns

feitos que ainda tramitam, proporcionando o perecimento dos bens e descrédito do

procedimento falimentar e da própria Justiça. 

 

Neste contexto de importância de sua função, a sua remuneração deve ser compatível com

esta atuação e responsabilidade exigida, lhe dando um retorno financeiro compatível e dentro

da realidade do mercado.

 

Dentro do mercado do universo do procedimento falimentar, podemos destacar outros

profissionais que atual em conjunto com o Administrador Judicial,  como o advogado

constituído pela massa, geralmente para atuar em ações externas e o leiloeiro, que também
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são remunerados na proporção do patrimônio arrecadado pela massa como o Administrador

Judicial, sendo que o advogado, de regra, atua em uma advocacia de risco e resultado, no

valor de 10% do benefício obtido para a massa e o leiloeiro é remunerado, na prática forense,

geralmente com 5% do valor da arrematação do bem, proporcionando uma visão da

remuneração dos profissionais que atual neste mercado.   

 

Cabe lembrar que, de regra, o Administrador Judicial ao assumir a função encontra uma massa

falida sem, praticamente, nenhum recurso financeiro para gerir os bens ou arcar com as

despesas mínimos necessárias, assumindo um trabalho e custos que só vão ser remunerado

após o levantamento do ativo, se houver, restando sempre o percentual de 40% de sua

remuneração a ser paga ao final com a prestação de contas determinada pelo art.  24 da Lei no

11.101/05, momento em que o juízo poderá reavaliar sua remuneração na hipótese de excesso

e desproporcionalidade na hipótese de uma arrecadação de bens grandiosa e sem

complexidade, não conhecido pelo juízo no início do procedimento ao fixar o percentual de

remuneração.

 

No caso em tela, levando-se em consideração todos os parâmetros exarados e a complexidade

a ser desempenhada pelo Administrador Judicial, fixo a remuneração do Administrador Judicial

em 5% do valor do ativo a ser arrecadado.
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão RAFAEL WERNECK COTTA foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em quatro partes não obstante a certidão de

fls.531):

...Determina a Lei n.º 11.101/05, em sua seção III, ao regular as funções e a figura do

Administrador Judicial, os critérios de sua escolha e remuneração, que deverá ser profissional

idôneo, de preferência advogado, economista, administrador de empresa ou contador, ou,

ainda, pessoa jurídica com profissionais especializados que deverão ser declarados nos autos

como responsáveis pela condução do processo. Ao tratar da remuneração, determina que o

juiz fixará 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, não podendo ultrapassar o valor de 5% do valor devido aos credores

na recuperação judicial ou o valor do ativo arrecadado na falência.

 

Numa interpretação teleológica dos dispositivos que versão sobre o Administrador Judicial e

suas atribuições (art. 22 da L.R.F), extrai-se a absoluta importância de sua função nas

falências, sendo esta primordial para o sucesso da presente execução coletiva, cabendo uma

atuação célere e efetiva com a arrecadação dos bens de imediata, a busca do     patrimônio da

falida eventualmente desviado, a gestão inteligente e produtiva dos bens enquanto não

alienados judicialmente, uma prestação de contas transparente, a apuração das causas da

falência com remessa de peças ao Ministério Público na hipótese de indícios de crimes

falimentares, a representação da massa nos processos judiciais e administrativos, com a

indicação de profissionais se necessário,  e, por fim, a formação do quadro geral e pagamento

aos credores, respeitando a ordem de preferência.

 

Não se pode admitir que o Administrador Judicial atue como mera figura decorativa, permitindo

que o procedimento se arraste por décadas como se tem visto, lamentavelmente em alguns

feitos que ainda tramitam, proporcionando o perecimento dos bens e descrédito do

procedimento falimentar e da própria Justiça. 

 

Neste contexto de importância de sua função, a sua remuneração deve ser compatível com

esta atuação e responsabilidade exigida, lhe dando um retorno financeiro compatível e dentro

da realidade do mercado.

 

Dentro do mercado do universo do procedimento falimentar, podemos destacar outros

profissionais que atual em conjunto com o Administrador Judicial,  como o advogado

constituído pela massa, geralmente para atuar em ações externas e o leiloeiro, que também
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são remunerados na proporção do patrimônio arrecadado pela massa como o Administrador

Judicial, sendo que o advogado, de regra, atua em uma advocacia de risco e resultado, no

valor de 10% do benefício obtido para a massa e o leiloeiro é remunerado, na prática forense,

geralmente com 5% do valor da arrematação do bem, proporcionando uma visão da

remuneração dos profissionais que atual neste mercado.   

 

Cabe lembrar que, de regra, o Administrador Judicial ao assumir a função encontra uma massa

falida sem, praticamente, nenhum recurso financeiro para gerir os bens ou arcar com as

despesas mínimos necessárias, assumindo um trabalho e custos que só vão ser remunerado

após o levantamento do ativo, se houver, restando sempre o percentual de 40% de sua

remuneração a ser paga ao final com a prestação de contas determinada pelo art.  24 da Lei no

11.101/05, momento em que o juízo poderá reavaliar sua remuneração na hipótese de excesso

e desproporcionalidade na hipótese de uma arrecadação de bens grandiosa e sem

complexidade, não conhecido pelo juízo no início do procedimento ao fixar o percentual de

remuneração.

 

No caso em tela, levando-se em consideração todos os parâmetros exarados e a complexidade

a ser desempenhada pelo Administrador Judicial, fixo a remuneração do Administrador Judicial

em 5% do valor do ativo a ser arrecadado.
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em quatro partes não obstante a certidão de

fls.531):

...Determina a Lei n.º 11.101/05, em sua seção III, ao regular as funções e a figura do

Administrador Judicial, os critérios de sua escolha e remuneração, que deverá ser profissional

idôneo, de preferência advogado, economista, administrador de empresa ou contador, ou,

ainda, pessoa jurídica com profissionais especializados que deverão ser declarados nos autos

como responsáveis pela condução do processo. Ao tratar da remuneração, determina que o

juiz fixará 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, não podendo ultrapassar o valor de 5% do valor devido aos credores

na recuperação judicial ou o valor do ativo arrecadado na falência.

 

Numa interpretação teleológica dos dispositivos que versão sobre o Administrador Judicial e

suas atribuições (art. 22 da L.R.F), extrai-se a absoluta importância de sua função nas

falências, sendo esta primordial para o sucesso da presente execução coletiva, cabendo uma

atuação célere e efetiva com a arrecadação dos bens de imediata, a busca do     patrimônio da

falida eventualmente desviado, a gestão inteligente e produtiva dos bens enquanto não

alienados judicialmente, uma prestação de contas transparente, a apuração das causas da

falência com remessa de peças ao Ministério Público na hipótese de indícios de crimes

falimentares, a representação da massa nos processos judiciais e administrativos, com a

indicação de profissionais se necessário,  e, por fim, a formação do quadro geral e pagamento

aos credores, respeitando a ordem de preferência.

 

Não se pode admitir que o Administrador Judicial atue como mera figura decorativa, permitindo

que o procedimento se arraste por décadas como se tem visto, lamentavelmente em alguns

feitos que ainda tramitam, proporcionando o perecimento dos bens e descrédito do

procedimento falimentar e da própria Justiça. 

 

Neste contexto de importância de sua função, a sua remuneração deve ser compatível com

esta atuação e responsabilidade exigida, lhe dando um retorno financeiro compatível e dentro

da realidade do mercado.

 

Dentro do mercado do universo do procedimento falimentar, podemos destacar outros

profissionais que atual em conjunto com o Administrador Judicial,  como o advogado

constituído pela massa, geralmente para atuar em ações externas e o leiloeiro, que também
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são remunerados na proporção do patrimônio arrecadado pela massa como o Administrador

Judicial, sendo que o advogado, de regra, atua em uma advocacia de risco e resultado, no

valor de 10% do benefício obtido para a massa e o leiloeiro é remunerado, na prática forense,

geralmente com 5% do valor da arrematação do bem, proporcionando uma visão da

remuneração dos profissionais que atual neste mercado.   

 

Cabe lembrar que, de regra, o Administrador Judicial ao assumir a função encontra uma massa

falida sem, praticamente, nenhum recurso financeiro para gerir os bens ou arcar com as

despesas mínimos necessárias, assumindo um trabalho e custos que só vão ser remunerado

após o levantamento do ativo, se houver, restando sempre o percentual de 40% de sua

remuneração a ser paga ao final com a prestação de contas determinada pelo art.  24 da Lei no

11.101/05, momento em que o juízo poderá reavaliar sua remuneração na hipótese de excesso

e desproporcionalidade na hipótese de uma arrecadação de bens grandiosa e sem

complexidade, não conhecido pelo juízo no início do procedimento ao fixar o percentual de

remuneração.

 

No caso em tela, levando-se em consideração todos os parâmetros exarados e a complexidade

a ser desempenhada pelo Administrador Judicial, fixo a remuneração do Administrador Judicial

em 5% do valor do ativo a ser arrecadado.
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi

tacitamente intimado(a) pelo portal em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei

11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em quatro partes não obstante a certidão de

fls.531):

...Determina a Lei n.º 11.101/05, em sua seção III, ao regular as funções e a figura do

Administrador Judicial, os critérios de sua escolha e remuneração, que deverá ser profissional

idôneo, de preferência advogado, economista, administrador de empresa ou contador, ou,

ainda, pessoa jurídica com profissionais especializados que deverão ser declarados nos autos

como responsáveis pela condução do processo. Ao tratar da remuneração, determina que o

juiz fixará 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, não podendo ultrapassar o valor de 5% do valor devido aos credores

na recuperação judicial ou o valor do ativo arrecadado na falência.

 

Numa interpretação teleológica dos dispositivos que versão sobre o Administrador Judicial e

suas atribuições (art. 22 da L.R.F), extrai-se a absoluta importância de sua função nas

falências, sendo esta primordial para o sucesso da presente execução coletiva, cabendo uma

atuação célere e efetiva com a arrecadação dos bens de imediata, a busca do     patrimônio da

falida eventualmente desviado, a gestão inteligente e produtiva dos bens enquanto não

alienados judicialmente, uma prestação de contas transparente, a apuração das causas da

falência com remessa de peças ao Ministério Público na hipótese de indícios de crimes

falimentares, a representação da massa nos processos judiciais e administrativos, com a

indicação de profissionais se necessário,  e, por fim, a formação do quadro geral e pagamento

aos credores, respeitando a ordem de preferência.

 

Não se pode admitir que o Administrador Judicial atue como mera figura decorativa, permitindo

que o procedimento se arraste por décadas como se tem visto, lamentavelmente em alguns

feitos que ainda tramitam, proporcionando o perecimento dos bens e descrédito do

procedimento falimentar e da própria Justiça. 

 

Neste contexto de importância de sua função, a sua remuneração deve ser compatível com

esta atuação e responsabilidade exigida, lhe dando um retorno financeiro compatível e dentro

da realidade do mercado.

 

Dentro do mercado do universo do procedimento falimentar, podemos destacar outros

profissionais que atual em conjunto com o Administrador Judicial,  como o advogado
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constituído pela massa, geralmente para atuar em ações externas e o leiloeiro, que também

são remunerados na proporção do patrimônio arrecadado pela massa como o Administrador

Judicial, sendo que o advogado, de regra, atua em uma advocacia de risco e resultado, no

valor de 10% do benefício obtido para a massa e o leiloeiro é remunerado, na prática forense,

geralmente com 5% do valor da arrematação do bem, proporcionando uma visão da

remuneração dos profissionais que atual neste mercado.   

 

Cabe lembrar que, de regra, o Administrador Judicial ao assumir a função encontra uma massa

falida sem, praticamente, nenhum recurso financeiro para gerir os bens ou arcar com as

despesas mínimos necessárias, assumindo um trabalho e custos que só vão ser remunerado

após o levantamento do ativo, se houver, restando sempre o percentual de 40% de sua

remuneração a ser paga ao final com a prestação de contas determinada pelo art.  24 da Lei no

11.101/05, momento em que o juízo poderá reavaliar sua remuneração na hipótese de excesso

e desproporcionalidade na hipótese de uma arrecadação de bens grandiosa e sem

complexidade, não conhecido pelo juízo no início do procedimento ao fixar o percentual de

remuneração.

 

No caso em tela, levando-se em consideração todos os parâmetros exarados e a complexidade

a ser desempenhada pelo Administrador Judicial, fixo a remuneração do Administrador Judicial

em 5% do valor do ativo a ser arrecadado.
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ANDRÉ DE SOUZA MARTINS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em cinco partes não obstante a certidão de

fls.531):

...Deverá apresentar o relatório inicial, sua prestação de contas e de suas atividades, nos

termos do art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05, que será autuada em apartado e com a juntada das

futuras prestações nos mesmos autos para fins de cumprimento, ao final do processo, do

comando do art. 154 do mesmo diploma legal (prestação de contas final). O relatório inicial

também deverá ser juntado no processo principal.

 

7) Conforme determinado no art. 108 da Lei 11.101/05, proceda-se à imediata lavratura do

termo de arrecadação e inventário de todos os bens e documentos que se presumam ser de

propriedade das mesmas.

 

Na hipótese de qualquer dificuldade ou resistência, de qualquer natureza, em realizar a

diligência por parte do Administrador Judicial para arrecadar outros bens e documentos por

hipótese ainda existentes e não relacionados pelas falidas ou encontrando-se os bens na

iminência de sofrer qualquer risco de desaparecimento ou destruição, autorizo, de plano, o

lacre dos estabelecimentos e o uso da força policial.  

 

8) Com a arrecadação e o inventário dos bens realizados, poderá o Administrador Judicial

opinar, de forma fundamentada, sobre a possibilidade da continuação provisória das atividades

da falida.

 

9) Visando facilitar e viabilizar as diligências do Administrador Judicial, determino o bloqueio de

todas as contas bancárias da falida e que seja realizada a pesquisa no INFOJUD, junto à

Receita Federal, solicitando as 5 (cinco) últimas declarações do imposto de renda. 

 

10) Determino a proibição da prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do

falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial, nos moldes do art. 99, VI, da

citada lei.

 

11) Determino a suspensão de todas as ações e execuções contra o falido, ressalvadas as

hipóteses previstas nos parágrafos 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/05.

 

12) Defiro o acautelamento em cartório dos livros obrigatórios e documentos contábeis,

elencados no art. 105, V da Lei 11.101/2005, no prazo de 10 (dez) dias.
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13) Estabeleço que o Cartório deverá:

 

a) responder a todos os ofícios encaminhados por outros juízos ou órgãos públicos solicitando

informações sobre o presente feito, desde que estas não tenham caráter sigiloso;

 

b) autuar em separado, como requerimento incidental, todo pedido realizado pelos

interessados que não se encontre efetivamente relacionado com o objeto principal da demanda

falimentar, não estando, portanto, associado ao andamento da presente ação;

 

c) anotar na autuação, com o respectivo cadastro no sistema DCP, o nome do patrono dos

interessados no feito, sempre que solicitado, criando um anexo, em apartado, com todos esses

requerimentos e procurações, o qual deverá ser acautelado na serventia para eventual

consulta, achando-se vinculado ao processo principal.

 

d) dar ciência ao Ministério Público.

 

e) fazer as comunicações previstas na Ordem de Serviço n.º 01/2016, cumprindo-se o disposto

nos incisos VIII, X e XIII, bem como o parágrafo único do art. 99 da Lei de Falências, o art. 298

da Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça/RJ.

 

P.R.I.
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MAXIMIANO DIAS ROSA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em

18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em cinco partes não obstante a certidão de

fls.531):

...Deverá apresentar o relatório inicial, sua prestação de contas e de suas atividades, nos

termos do art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05, que será autuada em apartado e com a juntada das

futuras prestações nos mesmos autos para fins de cumprimento, ao final do processo, do

comando do art. 154 do mesmo diploma legal (prestação de contas final). O relatório inicial

também deverá ser juntado no processo principal.

 

7) Conforme determinado no art. 108 da Lei 11.101/05, proceda-se à imediata lavratura do

termo de arrecadação e inventário de todos os bens e documentos que se presumam ser de

propriedade das mesmas.

 

Na hipótese de qualquer dificuldade ou resistência, de qualquer natureza, em realizar a

diligência por parte do Administrador Judicial para arrecadar outros bens e documentos por

hipótese ainda existentes e não relacionados pelas falidas ou encontrando-se os bens na

iminência de sofrer qualquer risco de desaparecimento ou destruição, autorizo, de plano, o

lacre dos estabelecimentos e o uso da força policial.  

 

8) Com a arrecadação e o inventário dos bens realizados, poderá o Administrador Judicial

opinar, de forma fundamentada, sobre a possibilidade da continuação provisória das atividades

da falida.

 

9) Visando facilitar e viabilizar as diligências do Administrador Judicial, determino o bloqueio de

todas as contas bancárias da falida e que seja realizada a pesquisa no INFOJUD, junto à

Receita Federal, solicitando as 5 (cinco) últimas declarações do imposto de renda. 

 

10) Determino a proibição da prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do

falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial, nos moldes do art. 99, VI, da

citada lei.

 

11) Determino a suspensão de todas as ações e execuções contra o falido, ressalvadas as

hipóteses previstas nos parágrafos 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/05.

 

12) Defiro o acautelamento em cartório dos livros obrigatórios e documentos contábeis,

elencados no art. 105, V da Lei 11.101/2005, no prazo de 10 (dez) dias.
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13) Estabeleço que o Cartório deverá:

 

a) responder a todos os ofícios encaminhados por outros juízos ou órgãos públicos solicitando

informações sobre o presente feito, desde que estas não tenham caráter sigiloso;

 

b) autuar em separado, como requerimento incidental, todo pedido realizado pelos

interessados que não se encontre efetivamente relacionado com o objeto principal da demanda

falimentar, não estando, portanto, associado ao andamento da presente ação;

 

c) anotar na autuação, com o respectivo cadastro no sistema DCP, o nome do patrono dos

interessados no feito, sempre que solicitado, criando um anexo, em apartado, com todos esses

requerimentos e procurações, o qual deverá ser acautelado na serventia para eventual

consulta, achando-se vinculado ao processo principal.

 

d) dar ciência ao Ministério Público.

 

e) fazer as comunicações previstas na Ordem de Serviço n.º 01/2016, cumprindo-se o disposto

nos incisos VIII, X e XIII, bem como o parágrafo único do art. 99 da Lei de Falências, o art. 298

da Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça/RJ.

 

P.R.I.
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PILAR WAGNER MARTINS foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em cinco partes não obstante a certidão de

fls.531):

...Deverá apresentar o relatório inicial, sua prestação de contas e de suas atividades, nos

termos do art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05, que será autuada em apartado e com a juntada das

futuras prestações nos mesmos autos para fins de cumprimento, ao final do processo, do

comando do art. 154 do mesmo diploma legal (prestação de contas final). O relatório inicial

também deverá ser juntado no processo principal.

 

7) Conforme determinado no art. 108 da Lei 11.101/05, proceda-se à imediata lavratura do

termo de arrecadação e inventário de todos os bens e documentos que se presumam ser de

propriedade das mesmas.

 

Na hipótese de qualquer dificuldade ou resistência, de qualquer natureza, em realizar a

diligência por parte do Administrador Judicial para arrecadar outros bens e documentos por

hipótese ainda existentes e não relacionados pelas falidas ou encontrando-se os bens na

iminência de sofrer qualquer risco de desaparecimento ou destruição, autorizo, de plano, o

lacre dos estabelecimentos e o uso da força policial.  

 

8) Com a arrecadação e o inventário dos bens realizados, poderá o Administrador Judicial

opinar, de forma fundamentada, sobre a possibilidade da continuação provisória das atividades

da falida.

 

9) Visando facilitar e viabilizar as diligências do Administrador Judicial, determino o bloqueio de

todas as contas bancárias da falida e que seja realizada a pesquisa no INFOJUD, junto à

Receita Federal, solicitando as 5 (cinco) últimas declarações do imposto de renda. 

 

10) Determino a proibição da prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do

falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial, nos moldes do art. 99, VI, da

citada lei.

 

11) Determino a suspensão de todas as ações e execuções contra o falido, ressalvadas as

hipóteses previstas nos parágrafos 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/05.

 

12) Defiro o acautelamento em cartório dos livros obrigatórios e documentos contábeis,

elencados no art. 105, V da Lei 11.101/2005, no prazo de 10 (dez) dias.
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13) Estabeleço que o Cartório deverá:

 

a) responder a todos os ofícios encaminhados por outros juízos ou órgãos públicos solicitando

informações sobre o presente feito, desde que estas não tenham caráter sigiloso;

 

b) autuar em separado, como requerimento incidental, todo pedido realizado pelos

interessados que não se encontre efetivamente relacionado com o objeto principal da demanda

falimentar, não estando, portanto, associado ao andamento da presente ação;

 

c) anotar na autuação, com o respectivo cadastro no sistema DCP, o nome do patrono dos

interessados no feito, sempre que solicitado, criando um anexo, em apartado, com todos esses

requerimentos e procurações, o qual deverá ser acautelado na serventia para eventual

consulta, achando-se vinculado ao processo principal.

 

d) dar ciência ao Ministério Público.

 

e) fazer as comunicações previstas na Ordem de Serviço n.º 01/2016, cumprindo-se o disposto

nos incisos VIII, X e XIII, bem como o parágrafo único do art. 99 da Lei de Falências, o art. 298

da Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça/RJ.

 

P.R.I.

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão RAFAEL WERNECK COTTA foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em cinco partes não obstante a certidão de

fls.531):

...Deverá apresentar o relatório inicial, sua prestação de contas e de suas atividades, nos

termos do art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05, que será autuada em apartado e com a juntada das

futuras prestações nos mesmos autos para fins de cumprimento, ao final do processo, do

comando do art. 154 do mesmo diploma legal (prestação de contas final). O relatório inicial

também deverá ser juntado no processo principal.

 

7) Conforme determinado no art. 108 da Lei 11.101/05, proceda-se à imediata lavratura do

termo de arrecadação e inventário de todos os bens e documentos que se presumam ser de

propriedade das mesmas.

 

Na hipótese de qualquer dificuldade ou resistência, de qualquer natureza, em realizar a

diligência por parte do Administrador Judicial para arrecadar outros bens e documentos por

hipótese ainda existentes e não relacionados pelas falidas ou encontrando-se os bens na

iminência de sofrer qualquer risco de desaparecimento ou destruição, autorizo, de plano, o

lacre dos estabelecimentos e o uso da força policial.  

 

8) Com a arrecadação e o inventário dos bens realizados, poderá o Administrador Judicial

opinar, de forma fundamentada, sobre a possibilidade da continuação provisória das atividades

da falida.

 

9) Visando facilitar e viabilizar as diligências do Administrador Judicial, determino o bloqueio de

todas as contas bancárias da falida e que seja realizada a pesquisa no INFOJUD, junto à

Receita Federal, solicitando as 5 (cinco) últimas declarações do imposto de renda. 

 

10) Determino a proibição da prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do

falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial, nos moldes do art. 99, VI, da

citada lei.

 

11) Determino a suspensão de todas as ações e execuções contra o falido, ressalvadas as

hipóteses previstas nos parágrafos 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/05.

 

12) Defiro o acautelamento em cartório dos livros obrigatórios e documentos contábeis,

elencados no art. 105, V da Lei 11.101/2005, no prazo de 10 (dez) dias.
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13) Estabeleço que o Cartório deverá:

 

a) responder a todos os ofícios encaminhados por outros juízos ou órgãos públicos solicitando

informações sobre o presente feito, desde que estas não tenham caráter sigiloso;

 

b) autuar em separado, como requerimento incidental, todo pedido realizado pelos

interessados que não se encontre efetivamente relacionado com o objeto principal da demanda

falimentar, não estando, portanto, associado ao andamento da presente ação;

 

c) anotar na autuação, com o respectivo cadastro no sistema DCP, o nome do patrono dos

interessados no feito, sempre que solicitado, criando um anexo, em apartado, com todos esses

requerimentos e procurações, o qual deverá ser acautelado na serventia para eventual

consulta, achando-se vinculado ao processo principal.

 

d) dar ciência ao Ministério Público.

 

e) fazer as comunicações previstas na Ordem de Serviço n.º 01/2016, cumprindo-se o disposto

nos incisos VIII, X e XIII, bem como o parágrafo único do art. 99 da Lei de Falências, o art. 298

da Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça/RJ.

 

P.R.I.

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em cinco partes não obstante a certidão de

fls.531):

...Deverá apresentar o relatório inicial, sua prestação de contas e de suas atividades, nos

termos do art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05, que será autuada em apartado e com a juntada das

futuras prestações nos mesmos autos para fins de cumprimento, ao final do processo, do

comando do art. 154 do mesmo diploma legal (prestação de contas final). O relatório inicial

também deverá ser juntado no processo principal.

 

7) Conforme determinado no art. 108 da Lei 11.101/05, proceda-se à imediata lavratura do

termo de arrecadação e inventário de todos os bens e documentos que se presumam ser de

propriedade das mesmas.

 

Na hipótese de qualquer dificuldade ou resistência, de qualquer natureza, em realizar a

diligência por parte do Administrador Judicial para arrecadar outros bens e documentos por

hipótese ainda existentes e não relacionados pelas falidas ou encontrando-se os bens na

iminência de sofrer qualquer risco de desaparecimento ou destruição, autorizo, de plano, o

lacre dos estabelecimentos e o uso da força policial.  

 

8) Com a arrecadação e o inventário dos bens realizados, poderá o Administrador Judicial

opinar, de forma fundamentada, sobre a possibilidade da continuação provisória das atividades

da falida.

 

9) Visando facilitar e viabilizar as diligências do Administrador Judicial, determino o bloqueio de

todas as contas bancárias da falida e que seja realizada a pesquisa no INFOJUD, junto à

Receita Federal, solicitando as 5 (cinco) últimas declarações do imposto de renda. 

 

10) Determino a proibição da prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do

falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial, nos moldes do art. 99, VI, da

citada lei.

 

11) Determino a suspensão de todas as ações e execuções contra o falido, ressalvadas as

hipóteses previstas nos parágrafos 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/05.

 

12) Defiro o acautelamento em cartório dos livros obrigatórios e documentos contábeis,

elencados no art. 105, V da Lei 11.101/2005, no prazo de 10 (dez) dias.
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13) Estabeleço que o Cartório deverá:

 

a) responder a todos os ofícios encaminhados por outros juízos ou órgãos públicos solicitando

informações sobre o presente feito, desde que estas não tenham caráter sigiloso;

 

b) autuar em separado, como requerimento incidental, todo pedido realizado pelos

interessados que não se encontre efetivamente relacionado com o objeto principal da demanda

falimentar, não estando, portanto, associado ao andamento da presente ação;

 

c) anotar na autuação, com o respectivo cadastro no sistema DCP, o nome do patrono dos

interessados no feito, sempre que solicitado, criando um anexo, em apartado, com todos esses

requerimentos e procurações, o qual deverá ser acautelado na serventia para eventual

consulta, achando-se vinculado ao processo principal.

 

d) dar ciência ao Ministério Público.

 

e) fazer as comunicações previstas na Ordem de Serviço n.º 01/2016, cumprindo-se o disposto

nos incisos VIII, X e XIII, bem como o parágrafo único do art. 99 da Lei de Falências, o art. 298

da Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça/RJ.

 

P.R.I.

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi

tacitamente intimado(a) pelo portal em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei

11.419/2006.

 

Continuação da r. decisão de fls.521/526 (dividida em cinco partes não obstante a certidão de

fls.531):

...Deverá apresentar o relatório inicial, sua prestação de contas e de suas atividades, nos

termos do art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05, que será autuada em apartado e com a juntada das

futuras prestações nos mesmos autos para fins de cumprimento, ao final do processo, do

comando do art. 154 do mesmo diploma legal (prestação de contas final). O relatório inicial

também deverá ser juntado no processo principal.

 

7) Conforme determinado no art. 108 da Lei 11.101/05, proceda-se à imediata lavratura do

termo de arrecadação e inventário de todos os bens e documentos que se presumam ser de

propriedade das mesmas.

 

Na hipótese de qualquer dificuldade ou resistência, de qualquer natureza, em realizar a

diligência por parte do Administrador Judicial para arrecadar outros bens e documentos por

hipótese ainda existentes e não relacionados pelas falidas ou encontrando-se os bens na

iminência de sofrer qualquer risco de desaparecimento ou destruição, autorizo, de plano, o

lacre dos estabelecimentos e o uso da força policial.  

 

8) Com a arrecadação e o inventário dos bens realizados, poderá o Administrador Judicial

opinar, de forma fundamentada, sobre a possibilidade da continuação provisória das atividades

da falida.

 

9) Visando facilitar e viabilizar as diligências do Administrador Judicial, determino o bloqueio de

todas as contas bancárias da falida e que seja realizada a pesquisa no INFOJUD, junto à

Receita Federal, solicitando as 5 (cinco) últimas declarações do imposto de renda. 

 

10) Determino a proibição da prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do

falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial, nos moldes do art. 99, VI, da

citada lei.

 

11) Determino a suspensão de todas as ações e execuções contra o falido, ressalvadas as

hipóteses previstas nos parágrafos 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/05.

 

12) Defiro o acautelamento em cartório dos livros obrigatórios e documentos contábeis,
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elencados no art. 105, V da Lei 11.101/2005, no prazo de 10 (dez) dias.

 

13) Estabeleço que o Cartório deverá:

 

a) responder a todos os ofícios encaminhados por outros juízos ou órgãos públicos solicitando

informações sobre o presente feito, desde que estas não tenham caráter sigiloso;

 

b) autuar em separado, como requerimento incidental, todo pedido realizado pelos

interessados que não se encontre efetivamente relacionado com o objeto principal da demanda

falimentar, não estando, portanto, associado ao andamento da presente ação;

 

c) anotar na autuação, com o respectivo cadastro no sistema DCP, o nome do patrono dos

interessados no feito, sempre que solicitado, criando um anexo, em apartado, com todos esses

requerimentos e procurações, o qual deverá ser acautelado na serventia para eventual

consulta, achando-se vinculado ao processo principal.

 

d) dar ciência ao Ministério Público.

 

e) fazer as comunicações previstas na Ordem de Serviço n.º 01/2016, cumprindo-se o disposto

nos incisos VIII, X e XIII, bem como o parágrafo único do art. 99 da Lei de Falências, o art. 298

da Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça/RJ.

 

P.R.I.

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ANDRÉ DE SOUZA MARTINS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Em razão do erro material detectado, retifico, de ofício, o item 04 da sentença de fls. 521/526,

para que os representantes das falidas prestem as declarações, nos termos do artigo 104 da

Lei de Falências, no dia 07/08/2018 às 16 horas, em cartório, na presença do Administrador

Judicial, podendo o juízo participar do ato se necessário.

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MAXIMIANO DIAS ROSA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em

18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Em razão do erro material detectado, retifico, de ofício, o item 04 da sentença de fls. 521/526,

para que os representantes das falidas prestem as declarações, nos termos do artigo 104 da

Lei de Falências, no dia 07/08/2018 às 16 horas, em cartório, na presença do Administrador

Judicial, podendo o juízo participar do ato se necessário.

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PILAR WAGNER MARTINS foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Em razão do erro material detectado, retifico, de ofício, o item 04 da sentença de fls. 521/526,

para que os representantes das falidas prestem as declarações, nos termos do artigo 104 da

Lei de Falências, no dia 07/08/2018 às 16 horas, em cartório, na presença do Administrador

Judicial, podendo o juízo participar do ato se necessário.

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão RAFAEL WERNECK COTTA foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Em razão do erro material detectado, retifico, de ofício, o item 04 da sentença de fls. 521/526,

para que os representantes das falidas prestem as declarações, nos termos do artigo 104 da

Lei de Falências, no dia 07/08/2018 às 16 horas, em cartório, na presença do Administrador

Judicial, podendo o juízo participar do ato se necessário.

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Em razão do erro material detectado, retifico, de ofício, o item 04 da sentença de fls. 521/526,

para que os representantes das falidas prestem as declarações, nos termos do artigo 104 da

Lei de Falências, no dia 07/08/2018 às 16 horas, em cartório, na presença do Administrador

Judicial, podendo o juízo participar do ato se necessário.

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi

tacitamente intimado(a) pelo portal em 18/06/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei

11.419/2006.

 

Em razão do erro material detectado, retifico, de ofício, o item 04 da sentença de fls. 521/526,

para que os representantes das falidas prestem as declarações, nos termos do artigo 104 da

Lei de Falências, no dia 07/08/2018 às 16 horas, em cartório, na presença do Administrador

Judicial, podendo o juízo participar do ato se necessário.

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL 

DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

  

  

 

  

Processo nº: 0006456-65.2017.8.19.0001 

  

     NITPAR PARTICIPAÇÕES SA, devidamente qualificada nos autos da 

ação de Falência em epígrafe que lhe move GENUS CAPITAL GROUP GESTORA DE 

RECURSOS LTDA., também já qualificada, vem perante Vossa Excelência, através de seu 

procurador constituído por EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da sentença de 

fls. 521-526, o que faz com fundamento no artigo 1.022, II do Código de Processo Civil de 

2015, pelas razões a seguir aduzidas: 

  

I – SÍNTESE FÁTICA 

  

  Trata-se de pedido de falência em que alega a requerente, ora embargada, que 

a empresa requerida, ora embargante, não efetuou o pagamento do título executivo 

extrajudicial, com vencimento em 20/05/2014, a qual promoveu execução no Juízo da 47ª 

Vara Cível da Comarca da Capital, em valor que hoje perfaz R$499.918,23 (quatrocentos e 

noventa e nove mil, novecentos e dezoito reais e vinte e três centavos), que devido a suposto 

inadimplemento, foi levado a protesto para fins falimentares em 09/12/2016. 

  Em 11/06/2018 foi publicada em Diário Oficial a sentença que reconheceu 

a existência da dívida não paga e decretou a falência da embargante. 

  Diante da omissão e contradição da referida decisão, a requerida/embargada 

opõe os presentes embargos de declaração. 
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II - DO DIREITO 

 

a) Preliminarmente - Da necessária intervenção do Ministério Público 

 

       A legislação falimentar prevê expressamente a atuação do Ministério Público 

após a instauração do processo, o que se dá pela prolação da sentença de falência. Por outro 

lado, a Lei de Falências é anterior ao Código de Processo Civil, e este diploma legal determina 

a oitiva do agente do Ministério Público nos casos de interesse público. Assim, Parquet deve 

intervir antes do decreto de falência, pela própria natureza do processo.  

  Interpretando-se sistematicamente o art. 189 da Lei de Falências em conjunto 

com os arts. arts. 176 a 181 do Novo Código de Processo Civil, resta cristalina a autorização 

para a intervenção Parquet sempre que este considerar necessário. 

  A intimação do Ministério Público, segundo entendimento aqui esboçado, é 

obrigatória antes da decisão judicial ou sentença que decreta a falência ou recuperação 

judicial. A intenção dessa intervenção é possibilitar que o Parquet desenvolva sua atribuição 

fiscalizatória da regularidade processual na demanda falimentar e nos processos correlatos 

ou vinculados. O objetivo é justamente impedir que violações à lei e as mais diversas fraudes 

gerarem reflexos nefastos no processo falimentar. 

  Como acréscimo a esse raciocínio, frisa-se que a legislação prevê que o 

Ministério Público é parte legítima para propor a ação revocatória – art. 132 da Lei de 

Falências.  

  Essa atuação ministerial possui como objetivo coibir a prática de atos 

fraudulentos e prejudiciais aos interessados no processo falimentar ou em recuperação 

judicial. Ou seja, por meio desse dispositivo, pode-se concluir que a intervenção do 

Ministério Público é obrigatória em todas as fases do processo, com o objetivo de tutelar e 

coibir qualquer ato atentatório à legislação e aos interesses da massa falida e de seus credores 

– art. 130 da Lei de Falências. 

  No presente caso, às fls. 500/501 o Ministério Público manifestou-se apenas 

acerca da tempestividade da contestação. Não tendo sido oportunizado ao Parquet prazo 

para apresentar seu valioso parecer acerca da decretação de falência. 
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  Inclusive, às fls. 501 ,na manifestação do Parquet acerca da tempestividade 

da contestação, órgão demonstrou que aguardava a oportunidade de apresentar seu parecer  

– restando inequívoco seu interesse no feito – e requereu o seguinte: 

  “Ante o exposto, divergindo do certificado pelo cartório às fls. 490, 

entende o Parquet que a contestação é tempestiva, aguardando, pois, a decisão do 

Juízo acerca da controvérsia para solução das providências preliminares, saneamento 

e julgamento conforme o estado do processo.” 

 

  Desta forma, nota-se que na presente ação de falência o Ministério Público 

não foi intimado para manifestação anterior à sentença de decretação ou não da falência, de 

modo que a sentença de fls. 521-526 que decretou a falência o fez sem o parecer do 

Ministério Público, devendo portanto ser anulada dada a grave omissão acima apontada. 

 

b) No mérito – Da inequívoca quitação dada pela requerente da falência 

 

  Caso assim não entenda Vossa Excelência, a embargante passa a argumentar, 

no mérito, em atenção ao princípio da eventualidade. 

`  A sentença resta contraditória ao não reconhecer a quitação conferida à falida 

pela requerente da falência com base, em síntese, nos seguintes argumentos: 

“A cláusula de renúncia a que se refere a requerida dispõe o seguinte:  

(1.3) o Gestor renuncia expressamente neste ato, ao seu direito de crédito junto ao 

Fundo em decorrência dos serviços prestados até a Data de Transferência, nada 

tendo portanto a reclamar do Fundo, seu Administrador e seus cotistas quanto a 

quaisquer valores, outorgando assim ampla, irrestrita e irrevogável quitação quanto 

a quaisquer obrigações do Fundo para com o Gestor" (fl. 479). 

 Como se vê, a requerida renunciou direito de crédito relacionado ao Fundo, porém 

nada tratou do crédito relacionado a uma pessoa jurídica controlada por este.” (fls. 

523 da sentença) 

 

  OCORRE QUE a origem da dívida tem por objeto serviços prestados pela 

requerente na qualidade de gestora do fundo FIP RN INDUSTRIA NAVAL, que se 

confunde com a pessoa jurídica da controladora requerida/embargante. 
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  Para fins de esclarecimento, reproduz-se novamente o organograma do 

controle acionário o qual a requerida/embargante integra: 

 

.  Como se pode observar na ata da assembleia (fls. 479), mais precisamente no 

item 1.3, ao deixar a gestão do fundo que a embargante integra, a requerente/embargada 

conferiu a favor daquela a mais AMPLA, IRRESTRITA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO, 

não restando quaisquer obrigações do Fundo para com a então gestora, ora embargada. 

  Ao conferir AMPLA, IRRESTRITA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO ao 

fundo, por óbvio a embargada conferiu quitação também à embargante/requerida, 

independe de ser pessoa jurídica distinta do fundo, porquanto a embargante é controladora 

do fundo, e a obrigação executada pela embargada diz respeito à serviços prestados pela 

requerente/embargada na qualidade de gestora desse mesmo fundo. 

  Ora, como pode a embargada/requerente conferir quitação ao fundo mas 

não a pessoa jurídica que é sua controladora? Não faz sentido. Além do que seria coibido 

pelo nosso ordenamento juridíco, já que a quitação importa em pagamento, e se estende a 

todos os devedores de obrigação de origem comum. 

  Portanto, o fundamentou jurídico do pedido de falência feito pela embargada 

deu-se com base em dívida a qual já foi conferida a ampla, irrestrita e IRREVOGÁVEL 

quitação, não operando efeitos o instrumento particular de confissão de dívida que tem por 

objeto os serviços prestados aos quais renunciou a cobrança de quaisquer dívidas.  
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  Diante disso, o presente pedido de falência não atende os requisitos da 

legislação falimentar, porquanto não possui comprovante inequívoco de obrigação líquida 

materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente 

a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência, haja vista que trata-se de 

confissão de dívida que tem por objeto prestação de serviços aos quais já foram dados 

quitação pela própria prestadora, quando da extinção de sua prestação de serviços. 

  

III – DO PEDIDO  

 

   Ante o exposto, o embargante requer a correta declaração da decisão, 

confiando que Vossa Excelência se dignará prover os presentes embargos, emprestando-lhes 

efeitos infringentes, diante das máculas apontadas, para reformar a decisão embargada em 

uma das seguintes formas: 

  a) preliminarmente, anular a sentença embargada e, ato contínuo, intimar o 

Ministério Público para parecer acerca da decretação ou não da falência, tendo em vista que 

além da prerrogativa lega, o órgão aguardava (fls. 501) intimação para apresentar seu parecer; 

  OU, caso assim não entenda Vossa Excelência, 

  b) no mérito, seja reconhecida a quitação conferida a requerida/embargante 

tendo em vista ser a mesma controladora do fundo, e que a obrigação executada pela 

embargada diz respeito à serviços prestados pela requerente na qualidade de gestora do 

fundo. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018. 

 
 
ANDRÉ DE SOUZA MARTINS 
OAB/RJ 1.560-A 
 
(assinado eletronicamente) 
MAXIMIANO DIAS ROSA 
OAB/RJ 187.564 
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Partes: Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: ANDRÉ DE SOUZA MARTINS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 694/695 pelo Ministério Público em face da 
decisão de fls. 521/526 que decretou a quebra da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, 
visando desfazer obscuridade, dúvida, contradição sobre a remuneração do administrador 
judicial. 

Nos termos do art. 1022 do C.P.C., os  Embargos de Declaração se consubstanciam em 
modalidade recursal cujo objetivo precípuo é remediar a obscuridade, contradição, omissão ou 
erro material, existente no pronunciamento judicial, o que não se evidencia na hipótese dos 
autos, estando a decisão absolutamente clara.

As alegações da embargante não merecem prosperar, mormente porque o que se busca é que o  
juízo esclareça fato futuro.

Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.
Øþ

1195
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Partes: Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: MAXIMIANO DIAS ROSA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 694/695 pelo Ministério Público em face da 
decisão de fls. 521/526 que decretou a quebra da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, 
visando desfazer obscuridade, dúvida, contradição sobre a remuneração do administrador 
judicial. 

Nos termos do art. 1022 do C.P.C., os  Embargos de Declaração se consubstanciam em 
modalidade recursal cujo objetivo precípuo é remediar a obscuridade, contradição, omissão ou 
erro material, existente no pronunciamento judicial, o que não se evidencia na hipótese dos 
autos, estando a decisão absolutamente clara.

As alegações da embargante não merecem prosperar, mormente porque o que se busca é que o  
juízo esclareça fato futuro.

Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.
Øþ

1195
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Partes: Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: PILAR WAGNER MARTINS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 694/695 pelo Ministério Público em face da 
decisão de fls. 521/526 que decretou a quebra da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, 
visando desfazer obscuridade, dúvida, contradição sobre a remuneração do administrador 
judicial. 

Nos termos do art. 1022 do C.P.C., os  Embargos de Declaração se consubstanciam em 
modalidade recursal cujo objetivo precípuo é remediar a obscuridade, contradição, omissão ou 
erro material, existente no pronunciamento judicial, o que não se evidencia na hipótese dos 
autos, estando a decisão absolutamente clara.

As alegações da embargante não merecem prosperar, mormente porque o que se busca é que o  
juízo esclareça fato futuro.

Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.
Øþ

1195
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Partes: Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: RAFAEL WERNECK COTTA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 694/695 pelo Ministério Público em face da 
decisão de fls. 521/526 que decretou a quebra da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, 
visando desfazer obscuridade, dúvida, contradição sobre a remuneração do administrador 
judicial. 

Nos termos do art. 1022 do C.P.C., os  Embargos de Declaração se consubstanciam em 
modalidade recursal cujo objetivo precípuo é remediar a obscuridade, contradição, omissão ou 
erro material, existente no pronunciamento judicial, o que não se evidencia na hipótese dos 
autos, estando a decisão absolutamente clara.

As alegações da embargante não merecem prosperar, mormente porque o que se busca é que o  
juízo esclareça fato futuro.

Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.
Øþ

1195
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Partes: Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: WILSON FERNANDES PIMENTEL

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 694/695 pelo Ministério Público em face da 
decisão de fls. 521/526 que decretou a quebra da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, 
visando desfazer obscuridade, dúvida, contradição sobre a remuneração do administrador 
judicial. 

Nos termos do art. 1022 do C.P.C., os  Embargos de Declaração se consubstanciam em 
modalidade recursal cujo objetivo precípuo é remediar a obscuridade, contradição, omissão ou 
erro material, existente no pronunciamento judicial, o que não se evidencia na hipótese dos 
autos, estando a decisão absolutamente clara.

As alegações da embargante não merecem prosperar, mormente porque o que se busca é que o  
juízo esclareça fato futuro.

Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.
Øþ

1195
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Partes: Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 694/695 pelo Ministério Público em face da 
decisão de fls. 521/526 que decretou a quebra da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, 
visando desfazer obscuridade, dúvida, contradição sobre a remuneração do administrador 
judicial. 

Nos termos do art. 1022 do C.P.C., os  Embargos de Declaração se consubstanciam em 
modalidade recursal cujo objetivo precípuo é remediar a obscuridade, contradição, omissão ou 
erro material, existente no pronunciamento judicial, o que não se evidencia na hipótese dos 
autos, estando a decisão absolutamente clara.

As alegações da embargante não merecem prosperar, mormente porque o que se busca é que o  
juízo esclareça fato futuro.

Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.
Øþ

1195
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Partes: Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 694/695 pelo Ministério Público em face da 
decisão de fls. 521/526 que decretou a quebra da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, 
visando desfazer obscuridade, dúvida, contradição sobre a remuneração do administrador 
judicial. 

Nos termos do art. 1022 do C.P.C., os  Embargos de Declaração se consubstanciam em 
modalidade recursal cujo objetivo precípuo é remediar a obscuridade, contradição, omissão ou 
erro material, existente no pronunciamento judicial, o que não se evidencia na hipótese dos 
autos, estando a decisão absolutamente clara.

As alegações da embargante não merecem prosperar, mormente porque o que se busca é que o  
juízo esclareça fato futuro.

Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.
Øþ

1195
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   
e-mail: cap03vemp@tjrj.jus.br

Processo Eletrônico

          Processo : 0006456-65.2017.8.19.0001                                                              
                                              Fls:

Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Administração Judicial

         

Atos Ordinatórios

CERTIFICO que são tempestivos os embargos de declaração de fls.768/772.

Rio de Janeiro, 19/06/2018.

Julio Pessoa Tavares Ferreira - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/28575
Øþ
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS foi

regularmente intimado(a) pelo portal em  20/06/2018, na forma do art. 5º, § 1º da lei

11.419/2006.

 

Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 694/695 pelo Ministério Público em face da

decisão de fls. 521/526 que decretou a quebra da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA,

visando desfazer obscuridade, dúvida, contradição sobre a remuneração do administrador

judicial.

 

Nos termos do art. 1022 do C.P.C., os  Embargos de Declaração se consubstanciam em

modalidade recursal cujo objetivo precípuo é remediar a obscuridade, contradição, omissão ou

erro material, existente no pronunciamento judicial, o que não se evidencia na hipótese dos

autos, estando a decisão absolutamente clara.

 

As alegações da embargante não merecem prosperar, mormente porque o que se busca é que

o  juízo esclareça fato futuro.

 

Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.

 

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Tipo de documento: Informações Processuais

Código de rastreabilidade: 81920183078439

Nome original: 32939-04- Oficio  Oficio.pdf

Data: 25/06/2018 13:00:27

Remetente: 

Rita de Cassia Gomes Araujo

DGJUR - SECRETARIA DA 16 CAMARA CIVEL

TJRJ

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.
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OFÍCIO Nº: 580/2018/RCGA       

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2018. 
 

Ref.  AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÍVEL Nº 0032939-04.2018.8.19.0000 
AGTE : NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
AGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO           

Ação Originária: 0006456-65.2017.8.19.0001 

 
  

Exmo. Senhor Juiz, 

 

De ordem do Exmo.  DES. MARCO 

AURELIO BEZERRA DE MELO comunico a V. Exª  que foi deferido 

parcialmente o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme cópia do r. 

despacho que segue em anexo. 

 
Na oportunidade, renovo  os protestos 

de  consideração e apreço. 
 
 
 

 João Cesar da Silva Rodrigues 
Secretário da E. 16ª Câmara Cível 

 
  

 
AO EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA  
CAPITAL 3 VARA EMPRESARIAL 
 

 
 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
DIRETORIA GERAL DE APOIO AOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS 

DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL 
 

Usuário: RITA DE CASSIA GOMES ARAUJO
Data: 25/06/2018 12:58:47
Local DGJUR - SECRETARIA DA 16ª CÂMARA CÍVEL
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Nome original: 32939-04- Decisão  Concessão de efeito suspensivo.pdf

Data: 25/06/2018 13:00:27

Remetente: 

Rita de Cassia Gomes Araujo
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Assinado por: 

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.
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Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

Décima Sexta Câmara Cível  
 

Agravo de Instrumento nº 0032939-04.2018.8.19.0000 FLS.1 

 
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Agravado: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS  
Interessado: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A 
Relator: DES. MARCO AURELIO BEZERRA DE MELO 

 

 

DECISÃO 

 

 

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida 

pelo juízo da 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital que decretou a falência de 

NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A, com nomeação de Navega Advogados Associados 

como Administrador Judicial, fixando sua remuneração em 5% do valor do ativo a ser 

arrecadado. 

 

Sustenta o Agravante, em síntese, que a falida é uma empresa de 

participação societária holding, administrava fundos de investimento, seu ativo é 

inteiramente composto de direitos consubstanciados em ações e outros títulos e 

valores emitidos por Companhias. 

 

Aduz que não há bens sólidos a serem arrecadados, como imóveis, 

máquinas, estoques, veículos, matéria-prima, material tóxico em depósito e etc., o 

que torna a atividade de integração, de guarda e de realização da massa ativa 

bastante reduzida e simplificada, bem como que são apenas ações e provavelmente 

títulos públicos, e se não se sabe até quanto podem chegar esses valores líquidos, 

melhor seria aguardar o curso da fase informativa da falência para fixar a 

remuneração do administrador judicial ou, pelo menos, fixá-la provisoriamente em 

valor reduzido com a possibilidade declarada de majorá-la à vista da alta 

complexidade que se venha porventura revelar no decorrer do processo falimentar e 
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Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

Décima Sexta Câmara Cível  
 

Agravo de Instrumento nº 0032939-04.2018.8.19.0000 FLS.2 

 

da dimensão e do porte da massa ativa que servirá como base de cálculo para a 

incidência do percentual remuneratório. 

 

Em cognição superficial, observo presente a probabilidade de provimento 

do recurso, tendo em vista que os documentos acostados às fls. 444/456 – 00439 dos 

autos principais (Balanço que acompanha o Laudo de Avaliação do Protocolo de 

Incorporação e Justificação) parecem demonstrar que a remuneração foi fixada no 

percentual máximo permitido em lei (5% do valor de venda dos bens na falência) de 

forma desproporcional ao trabalho que será exercido pelo Administrador Judicial, eis 

que se trata de uma empresa de participação societária holding que administrava 

fundos de investimento sendo seu ativo inteiramente composto de direitos 

consubstanciados em ações e outros títulos e valores emitidos por Companhias. 

 

Observo, ademais, presente o risco de dano grave ou de difícil reparação, 

eis que há a possibilidade de os custos envolvidos no processamento da falência se 

tornarem um empecilho ao pagamento dos credores, devendo-se ressaltar, ainda, que 

na hipótese de reforma da decisão, poderá o Administrador cobrar os valores 

eventualmente devidos pelo Agravado. 

 

Ante o exposto, autorizado pelo art. 1.019, I, do CPC, defiro parcialmente o 

efeito suspensivo para reduzir o valor da remuneração para o percentual de 2% sobre 

o valor do ativo a ser arrecadado. 

 

Retifique-se a autuação do presente recurso, fazendo constar como 

Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, como 

Agravado NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS e como Interessado MASSA 

FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A, conforme Agravo de Instrumento de fls. 

02/07 – 000002. 
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Décima Sexta Câmara Cível  
 

Agravo de Instrumento nº 0032939-04.2018.8.19.0000 FLS.3 

 

 

Intime-se o Agravado e o Interessado para apresentação de contrarrazões 

e juntar a documentação que entender necessária. 

 

Dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça. 

 

Comunique-se ao juízo o deferimento parcial do efeito suspensivo com 

cópia da presente decisão. 

 

À Secretaria para providências. 

 

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2018. 

 
 

Desembargador MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO 
Relator 
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PILAR WAGNER MARTINS foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 03/07/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 694/695 pelo Ministério Público em face da

decisão de fls. 521/526 que decretou a quebra da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA,

visando desfazer obscuridade, dúvida, contradição sobre a remuneração do administrador

judicial.

 

Nos termos do art. 1022 do C.P.C., os  Embargos de Declaração se consubstanciam em

modalidade recursal cujo objetivo precípuo é remediar a obscuridade, contradição, omissão ou

erro material, existente no pronunciamento judicial, o que não se evidencia na hipótese dos

autos, estando a decisão absolutamente clara.

 

As alegações da embargante não merecem prosperar, mormente porque o que se busca é que

o  juízo esclareça fato futuro.

 

Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.

 

Rio de Janeiro, 3 de julho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão RAFAEL WERNECK COTTA foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 03/07/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 694/695 pelo Ministério Público em face da

decisão de fls. 521/526 que decretou a quebra da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA,

visando desfazer obscuridade, dúvida, contradição sobre a remuneração do administrador

judicial.

 

Nos termos do art. 1022 do C.P.C., os  Embargos de Declaração se consubstanciam em

modalidade recursal cujo objetivo precípuo é remediar a obscuridade, contradição, omissão ou

erro material, existente no pronunciamento judicial, o que não se evidencia na hipótese dos

autos, estando a decisão absolutamente clara.

 

As alegações da embargante não merecem prosperar, mormente porque o que se busca é que

o  juízo esclareça fato futuro.

 

Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.

 

Rio de Janeiro, 3 de julho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 03/07/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 694/695 pelo Ministério Público em face da

decisão de fls. 521/526 que decretou a quebra da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA,

visando desfazer obscuridade, dúvida, contradição sobre a remuneração do administrador

judicial.

 

Nos termos do art. 1022 do C.P.C., os  Embargos de Declaração se consubstanciam em

modalidade recursal cujo objetivo precípuo é remediar a obscuridade, contradição, omissão ou

erro material, existente no pronunciamento judicial, o que não se evidencia na hipótese dos

autos, estando a decisão absolutamente clara.

 

As alegações da embargante não merecem prosperar, mormente porque o que se busca é que

o  juízo esclareça fato futuro.

 

Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.

 

Rio de Janeiro, 3 de julho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi

tacitamente intimado(a) pelo portal em 03/07/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei

11.419/2006.

 

Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 694/695 pelo Ministério Público em face da

decisão de fls. 521/526 que decretou a quebra da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA,

visando desfazer obscuridade, dúvida, contradição sobre a remuneração do administrador

judicial.

 

Nos termos do art. 1022 do C.P.C., os  Embargos de Declaração se consubstanciam em

modalidade recursal cujo objetivo precípuo é remediar a obscuridade, contradição, omissão ou

erro material, existente no pronunciamento judicial, o que não se evidencia na hipótese dos

autos, estando a decisão absolutamente clara.

 

As alegações da embargante não merecem prosperar, mormente porque o que se busca é que

o  juízo esclareça fato futuro.

 

Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.

 

Rio de Janeiro, 3 de julho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial

795



Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ANDRÉ DE SOUZA MARTINS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 03/07/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 694/695 pelo Ministério Público em face da

decisão de fls. 521/526 que decretou a quebra da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA,

visando desfazer obscuridade, dúvida, contradição sobre a remuneração do administrador

judicial.

 

Nos termos do art. 1022 do C.P.C., os  Embargos de Declaração se consubstanciam em

modalidade recursal cujo objetivo precípuo é remediar a obscuridade, contradição, omissão ou

erro material, existente no pronunciamento judicial, o que não se evidencia na hipótese dos

autos, estando a decisão absolutamente clara.

 

As alegações da embargante não merecem prosperar, mormente porque o que se busca é que

o  juízo esclareça fato futuro.

 

Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.

 

Rio de Janeiro, 3 de julho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MAXIMIANO DIAS ROSA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em

03/07/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 694/695 pelo Ministério Público em face da

decisão de fls. 521/526 que decretou a quebra da empresa NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA,

visando desfazer obscuridade, dúvida, contradição sobre a remuneração do administrador

judicial.

 

Nos termos do art. 1022 do C.P.C., os  Embargos de Declaração se consubstanciam em

modalidade recursal cujo objetivo precípuo é remediar a obscuridade, contradição, omissão ou

erro material, existente no pronunciamento judicial, o que não se evidencia na hipótese dos

autos, estando a decisão absolutamente clara.

 

As alegações da embargante não merecem prosperar, mormente porque o que se busca é que

o  juízo esclareça fato futuro.

 

Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.

 

Rio de Janeiro, 3 de julho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 03/07/2018

Juiz Luiz Alberto Carvalho Alves

Data da Conclusão 03/07/2018

Data da Devolução Não devolvido.

Sentença Após o Recurso Sem valor líquido / Não se aplica
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Fls.  
Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de 
Peq. Porte - Requerimento - Administração Judicial   
  
Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Luiz Alberto Carvalho Alves 

 
Em 03/07/2018 

 
 
 

Sentença               
 
Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 768/772 pela requerida em face da sentença 
de fl. 699/700, com efeitos infringentes, alegando omissão, pela falta de parecer do Ministério 
Público, e contradição relativa ao não reconhecimento da quitação que lhe foi conferida pela 
requerente, ao dar AMPLA, IRRESTRITA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO ao fundo, independe de 
ser pessoa jurídica distinta, porquanto a embargante é controladora do fundo, e a obrigação 
executada pela embargada diz respeito à serviços prestados pela mesma na qualidade de gestora 
do referido fundo.  
 
Os Embargos de Declaração se consubstanciam em modalidade recursal cujo objetivo precípuo é 
remediar a obscuridade, contradição, omissão ou erro material, existente no pronunciamento 
judicial, o que não se evidencia na hipótese dos autos. 
 
As alegações da embargante não merecem prosperar. Primeiramente, não há o que falar sobre 
omissão quanto à ausência de parecer do Ministério Público, uma vez que este se manifestou às 
fls. 500/501 e aguardava "decisão do Juízo acerca da controvérsia para solução das providências 
preliminares, saneamento e julgamento conforme o estado do processo." Caso não fosse esse o 
seu entendimento, teria arguido nulidade, o que não aconteceu, haja vista a ciência da sentença e 
a oposição de embargos de declaração às fls. 694/695 somente quanto à fixação da remuneração 
do Administrador Judicial.  
 
Por outro lado, cabe citar os julgados do STF, AgrRg no Agr. no 1.328.934 -GO e Resp. no 
996.264-DF que afirmam pela desnecessidade da intervenção do M.P. na fase pré-falimentar. 
  
Quanto ao reconhecimento da quitação, do mesmo modo não se verifica qualquer contradição, 
pretendendo a falida, através de embargos de declaração, rediscutir o conteúdo decisório, o que 
deverá ser feito na via recursal própria. 
 
Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.  
 

Rio de Janeiro, 03/07/2018. 
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Luiz Alberto Carvalho Alves - Juiz Titular 

 
___________________________________________________________ 

 
Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     

 
Luiz Alberto Carvalho Alves 

 
Em ____/____/_____ 

 
 
 
 

Código de Autenticação: 4974.YLND.KXQY.3H12 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 

Øþ 
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Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 04/07/2018

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.
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          Lincoln Rudoi 

Luiza Gomes Carneiro 
Konrad da Silva Güth 
Jessica Guimarães Moraes 
Paulo Victor Pinheiro Alves Habib 
Danielle Lima Rodrigues  
Rodolpho Candido Lira 
Luize Fabianne Carvalho de Santana 

          Kelly Ariela Rodrigues dos Santos 
          Catarina Oliveira Miranda 
          Natalie Murcia Pozes Pereira 
          Tamara Hallack Araujo 
          Mariana Cabral Coelho  
          Larissa Figueiredo Cerceau Guimarães 
          Leila Franco Carvalho Todeschini  

      
 

 
 

Maíra Conde Tavares 
Natalia de Almeida Vieira Brum 
Mona Freitas Obeica Meirelles 
Ana Carolina Gonçalves Imbroisi 
Bruna dos Santos Pereira  
Ana Carolina Rangel Coutinho Cunha 
Lorena Lopes Freire 
Synthia Panisset Cabo 
Carolina Zaja A. Campanate de Oliveira  
Bryan Braga Ferreira 
Alessandra Diaz Norman Gramático 
Laís de Souza Almeida 
Tatiane Teixeira Sanches Dias 
Pablo Deleon Neves Ferreira 
Tamara da Silva Fava 
Anna Julia Gonçalves da Silva Fonseca  
Ana Caroline Nunes Ferreira 
João Otávio Avelar Evangelista Silva  
Raffael Nobuo Tanaka Scaduto 
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Carlos Antonio Navega (in memoriam) 
Bruno Silva Navega 
Péricles Gonçalves Filho 
Náyra Marques dos Santos 
Rafael Werneck Cotta 
Tamara Meirelles Gontan Blanco 
Raquel Bonadiman Barcellos 
Renata de Barros 
Nátila Lima de Oliveira 
Luiza Alvarenga Costa 
Camila Abrantes Honkis 
Domenica Zandonadi 
Fernanda Antunes de Barros 
Leivas de Mattos Rosa 
Rebecca Oliveira Pereira da Silva 
Bruno Rocha Chaves Leme da Silva 
Alexandre da Silva Faria Campos  
Ana Luiza Nanci Soares de Leal 
Nathalia Hang Schiatti 

 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL-RJ 

 

 

Processo nº 0006456-65.2017.8.19.0001 

 

 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.526.729/0001-70, com sede na Rua do Mercado, nº 11, 

4º e 8º andares, CEP: 20.010-120, Centro, Rio de Janeiro-RJ, representada por seu sócio 

gestor RAFAEL WERNECK COTTA, administrador judicial da MASSA FALIDA DE NITPAR 

PARTICIPAÇÕES S/A, vem, perante V. Exa., expor e requerer o que segue: 

 

1. O ora peticionante foi nomeado administrador judicial da empresa 

NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A (“NITPAR”) por este MM. Juízo.   

 

2. Ato contínuo, em conformidade com o art. 108 da Lei nº 11.101/2005, 

procedeu o administrador à arrecadação dos bens da massa falida de NITPAR, cujo auto 

de arrecadação se anexa nesta oportunidade (doc. 01). 

 
3. Além disso, concomitantemente, o ora peticionante tomou ciência de 

que a massa falida de NITPAR possuía participação societária em outras duas empresas, 
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RIO DE JANEIRO  

55 21 3380 9600 
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SÃO PAULO 

55 11 3791 7269  
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Itaim Bibi • SP • CEP 04542-000 

quais sejam: RIO NAVE SERVIÇOS NAVAIS LTDA. (“RIO NAVE”) e RIO NAVE 2010 

CONSTRUÇÃO NAVAL LTDA. (“RIO NAVE 2010”), arrecadando as quotas descritas abaixo. 

 

4. Com relação à RIO NAVE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.653.181/0001-

80, de acordo com cópia de sua última alteração do contrato social extraído perante à 

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) – doc. 02, verifica-se que a 

empresa falida – NITPAR – é sua única sócia quotista, possuindo, a integralidade das 

quotas divididas em 11.450.000 (onze milhões, quatrocentos e cinquenta mil) no valor 

de R$ 1,00 (um real) cada uma.  

 
5. Já no que se refere à RIO NAVE 2010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

11.738.649/0001-20, depreende-se pela cópia de sua última alteração do contrato social 

também extraído perante à JUCERJA (doc. 03) que seu quadro societário é composto 

apenas pela RIO NAVE e NITPAR, as quais, possuem participação de 99,99% e 0,01%, 

respectivamente.  

 
6. Diante do exposto, o ora peticionante requer a expedição de ofício à 

JUCERJA para que proceda a formalização da arrecadação de 11.450.000 quotas da 

sociedade RIO NAVE SERVIÇOS NAVAIS LTDA. (CNPJ/MF sob o nº 02.653.181/0001-80) e 

1 quota da sociedade RIO NAVE 2010 CONSTRUÇÃO NAVAL LTDA. (CNPJ/MF sob o nº 

11.738.649/0001-20), produzindo para tanto seus regulares efeitos jurídicos perante a 

terceiros. 

 
7. Ainda, pugna pela expedição de outro ofício à JUCERJA para que informe 

se a NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ/MF sob o nº 07.984.706/0001-84) é sócia de 

outras sociedades e suas respectivas participações. 

 

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2018. 

  

Rafael Werneck Cotta 

OAB/RJ nº 167.373 
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INVENTÁRIO E AVALIAÇÃO DE BENS 

 

Descrição dos bens arrecadados Detalhamento dos bens Avaliação 

AGE Incorporação da Pascro Participações S.A pela Nitpar S.A AGE Incorporação da Pascro Participações S.A pela 
Nitpar S.A de 08/2014 

Sem valor econômico 

Ata de Assembleia transformação Nitpar Ltda. para Nitpar S.A Ata de Assembleia transformação Nitpar Ltda. para 
Nitpar S.A de 01/08/2014 

Sem valor econômico 

Contrato Social Nitpar Participações Ltda. Contrato Social da Nitpar Participações Ltda. de 
05/05/2016 

Sem valor econômico 

2ª e 4ª alteração do Contrato Social da Nitpar 2ª e 4ª alteração do Contrato Social da Nitpar 
Participações Ltda. 

Sem valor econômico 

AGE da Pascro S.A de 20/08/2014 AGE da Pascro S.A de 20/08/2014 Sem valor econômico 

Ata da 2ª reunião do Comitê de Investimento (RN Indústria Naval) Ata da 2ª reunião do Comitê de Investimento (RN 
Indústria Naval) em 17/04/2013 

Sem valor econômico 

Contrato de compra e venda de ações com Luiz R.P Vasconcelos e 
Antonio L.O.P.P 

Contrato de compra e venda de ações com Luiz R.P 
Vasconcelos e Antonio L.O.P.P firmado em 

28/02/2011 

Sem valor econômico 

Instrução CVM 409 Instrução CVM 409 Sem valor econômico 

Termo de Posse em 28/02/2011 da Pascro Participações S.A Termo de Posse em 28/02/2011 da Pascro 
Participações S.A 

Sem valor econômico 

Outros documentos Contrato de prestação de serviços firmado entre 
Pascro e BNY Mellon em 12/05/2011 / Contrato de 
prestação de serviços de assessoria na compra de 

ativos e outras avenças firmado entre Nitpar e 
Pérgamo em 19/04/2011 

Sem valor econômico 

Atas, Procuração, AGE e AGEO Atas, Procuração, AGE e AGEO da Pascro Sem valor econômico 
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Ofício da empresa ESTAI Ofício sobre deliberação conjunta dos temas 
propostos para deliberação do FIP RN Indústria 

Naval pelo Administrador do Fundo 

Sem valor econômico 

Ofício da CVM Ofício da CVM nº 200/2014 Sem valor econômico 

Cópias de parte de processos judiciais Cópias diversas de algumas partes de processos 
judiciais 

Sem valor econômico 

Composição do Fundo em um determinado momento Composição do Fundo em um determinado 
momento 

Sem valor econômico 

Relatório da administração Pascro S.A 2013 Relatório sobre a administração e as demonstrações 
financeiras da Pascro no exercício de 2013 

Sem valor econômico 

Livro de registro de ações Nitpar Participações S.A de 2014 Livro de registro de ações Nitpar Participações S.A 
de 2014 

Sem valor econômico 

Outros documentos e cópias do livro de ações da Pascro de 2010 
(algumas páginas) 

E-mail e cópia parcial do livro de registro de ações da 
Pascro em 2010 

Sem valor econômico 

Relatórios sobre as demonstrações contábeis da Nitpar em 2014, 2015 
e 2016 confeccionado por "ANEND" - Auditores Independentes S/C 

Relatórios sobre as demonstrações contábeis da 
Nitpar em 2014, 2015 e 2016 confeccionado por 

"ANEND" - Auditores Independentes S/C 

Sem valor econômico 

Declaração a terceiros de boa fé de renúncia de administrador da 
sociedade Nitpar Participações S.A 

Declaração a terceiros de boa fé de renúncia de 
administrador da sociedade Nitpar Participações S.A 

de 08/02/2018 

Sem valor econômico 

11.450.000 de quotas da sociedade Rio Nave Serviços Navais Ltda. 11.450.000 quotas da sociedade Rio Nave Serviços 
Navais Ltda. (CNPJ nº 02.653.181/0001-80), no valor 

de R$ 1,00 cada uma, conforme contrato social 

R$ 11.450.000,00 

1 quota da sociedade Rio Nave 2010 Construção Naval Ltda. 1 quota da sociedade Rio Nave 2010 Construção 
Naval Ltda. (CNPJ nº 11.738.649/0001-20), no valor 

de R$ 1,00 cada uma, conforme contrato social 

R$ 1,00 
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO NAVE SERVICOS NAVAIS LTDA

NIRE: 332.0610213-2 Protocolo: 00-2016/147058-0 Data do protocolo: 11/04/2016

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/04/2016 SOB O NÚMERO 00002893452 e demais constantes do termo de

autenticação.

Autenticação: C1C2FF776674EB922A83C61D2AF0964E7BE8ED96AC8F1A3269A720CE8BB26953

Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.   Pag. 1/14
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DO JUSTICA

DO ESTADO RIO DE JANEIRO

COTA ELETRÔNICA

Dados do Solicitante

Tipo de Cota: Ciente
Órgão Remetente: CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS

Promotor de Justiça: ANCO MARCIO VALLE
Data/hora da remessa: 20/06/2018 21:06:40

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Dados Complementares

Informações Adicionais

Ciente da decisão de fls. 699.
Anco Márcio Valle

Data: 20/06/2018 21:06:40 Local: TJ-RJ Motivo: Assinado por ANCO MARCIO VALLE Pág.: 1 de 1
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Documentos Associados Ofício Solicitação ( DIVERSOS) (555/2017/OF)
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Documentos Associados Ofício Solicitação ( DIVERSOS) (557/2017/OF)

Documentos Associados Ofício Solicitação ( DIVERSOS) (558/2017/OF)

Documentos Associados Ofício Solicitação ( DIVERSOS) (559/2017/OF)

Documentos Associados Ofício Solicitação ( DIVERSOS) (560/2017/OF)

Documentos Associados Ofício Solicitação ( DIVERSOS) (561/2017/OF)

Documentos Associados Ofício Solicitação ( DIVERSOS) (562/2017/OF)

Documentos Associados Ofício Solicitação ( DIVERSOS) (563/2017/OF)

Documentos Associados Ofício Solicitação ( DIVERSOS) (564/2017/OF)

Documentos Associados Ofício Solicitação ( DIVERSOS) (565/2017/OF)

Documentos Associados Ofício Solicitação ( DIVERSOS) (1026/2018/OF)

Documentos Associados Ofício Solicitação ( DIVERSOS) (1027/2018/OF)

Documentos Associados Ofício Solicitação ( DIVERSOS) (1028/2018/OF)

Documentos Associados Ofício Solicitação ( DIVERSOS) (1029/2018/OF)

Documentos Associados Ofício Solicitação ( DIVERSOS) (1030/2018/OF)

Documentos Associados O f í c i o  S o l i c i t a ç ã o  d e  P r o v i d ê n c i a s

Genéricas(1031/2018/OF)

Documentos Associados Ofício Solicitação ( DIVERSOS) (1032/2018/OF)

Documentos Associados Ofício Solicitação ( DIVERSOS) (1033/2018/OF)

Documentos Associados Ofício Solicitação ( DIVERSOS) (1034/2018/OF)

Documentos Associados Ofício Solicitação ( DIVERSOS) (1035/2018/OF)

Documentos Associados Ofício Solicitação ( DIVERSOS) (1036/2018/OF)

Documentos Associados Ofício Solicitação ( DIVERSOS) (1037/2018/OF)

Documentos Associados O f í c i o  S o l i c i t a ç ã o  d e  P r o v i d ê n c i a s

Genéricas(1088/2018/OF)

Documentos Associados O f í c i o  S o l i c i t a ç ã o  d e  P r o v i d ê n c i a s

Genéricas(1090/2018/OF)
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Genéricas(1074/2018/OF)

Documentos Associados O f í c i o  S o l i c i t a ç ã o  d e  P r o v i d ê n c i a s

Genéricas(1092/2018/OF)

Documentos Associados O f í c i o  S o l i c i t a ç ã o  d e  P r o v i d ê n c i a s

Genéricas(1075/2018/OF)

Documentos Associados O f í c i o  S o l i c i t a ç ã o  d e  P r o v i d ê n c i a s

Genéricas(1076/2018/OF)

Documentos Associados O f í c i o  S o l i c i t a ç ã o  d e  P r o v i d ê n c i a s

Genéricas(1077/2018/OF)

Documentos Associados O f í c i o  S o l i c i t a ç ã o  d e  P r o v i d ê n c i a s

Genéricas(1078/2018/OF)

Documentos Associados O f í c i o  S o l i c i t a ç ã o  d e  P r o v i d ê n c i a s

Genéricas(1079/2018/OF)

Documentos Associados O f í c i o  S o l i c i t a ç ã o  d e  P r o v i d ê n c i a s

Genéricas(1086/2018/OF)

Documentos Associados O f í c i o  S o l i c i t a ç ã o  d e  P r o v i d ê n c i a s

Genéricas(1080/2018/OF)

Documentos Associados O f í c i o  S o l i c i t a ç ã o  d e  P r o v i d ê n c i a s

Genéricas(1084/2018/OF)

Documentos Associados O f í c i o  S o l i c i t a ç ã o  d e  P r o v i d ê n c i a s

Genéricas(1093/2018/OF)

Documentos Associados O f í c i o  S o l i c i t a ç ã o  d e  P r o v i d ê n c i a s

Genéricas(1089/2018/OF)

Documentos Associados O f í c i o  S o l i c i t a ç ã o  d e  P r o v i d ê n c i a s

Genéricas(1091/2018/OF)

Documentos Associados O f í c i o  S o l i c i t a ç ã o  d e  P r o v i d ê n c i a s

Genéricas(1081/2018/OF)
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Estado do Rio de Janeiro 
Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital 
Cartório da 33  Vara Empresarial 33  Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel 3133-3605 e-mail: 
cap03vemp@firj.jus.br  

Processo Eletrônico 

N°  do Oficio: 1028/201810F 

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2018 

Processo N°: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Distribuição:10/01/2017 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias Microempresas e Empresas de Peq. 

Porte - Requerimento - Administração Judicial 
Réu: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outros 

Prezado Senhor, 

Comunico a V.Sa. para os devidos fins que, por decisão proferida em 17/05/2018 e 
complementada pela decisão proferida em 05/06/2018, foi por este Juizo Falimentar ,DECRETADA A 
FALÊNCIA da empresa: 

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12° Andar, Próximo à Rua 
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios 
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede á Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte, 
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando 
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° CPF: 029.765.017-34, residente no 
endereço Praia do Flamengo, n.° 334, apto 1001, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-030. 

Outrossim, informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa jurídica Navega 
Advogados Associados, representada pelo seu sócio gestor Rafael Wemeck Cotta, inscrito na 
OAB/RJ n° 167.373 e OAB/SP n° 379.379, portador do CPF/MF n° 123.265.547-36, com endereço na 
rua do Mercado, 11140  e 8° andares - Centr. 	neiro - RJ, telefones n.° (21) 3380-9600 e 98835- 
6874 e e-mails rafael@cotta.org  e 	 - • st e a br, conforme sentença que segue em 
anexo.. 

635 

lho Alves 
Juiz de Direito 

' BRAS L S/A 
H. JAN !PO (RJI 

Senhor Gerente do Banco do Brasil S.A. 

RICARDO GAP: O NUNES 

8.596.546-4  Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4U74.1à367.21/Y  
Este código pode ser verificado em: ystnivattr — Serviços — Validação de documentos 

6 JUL 2 a 

JULIOFERREIRA 

LUIZ ALBERTO CARVALHO ALVES:000016596 Assinado em 11/06/201810:32:15 
Local: TJ-RJ 
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          Lincoln Rudoi 

Luiza Gomes Carneiro 
Konrad da Silva Güth 
Jessica Guimarães Moraes 
Paulo Victor Pinheiro Alves Habib 
Danielle Lima Rodrigues  
Rodolpho Candido Lira 
Luize Fabianne Carvalho de Santana 

          Kelly Ariela Rodrigues dos Santos 
          Catarina Oliveira Miranda 
          Natalie Murcia Pozes Pereira 
          Tamara Hallack Araujo 
          Mariana Cabral Coelho  
          Larissa Figueiredo Cerceau Guimarães 
          Leila Franco Carvalho Todeschini  

      
 

 
 

Maíra Conde Tavares 
Natalia de Almeida Vieira Brum 
Mona Freitas Obeica Meirelles 
Ana Carolina Gonçalves Imbroisi 
Bruna dos Santos Pereira  
Ana Carolina Rangel Coutinho Cunha 
Lorena Lopes Freire 
Synthia Panisset Cabo 
Carolina Zaja A. Campanate de Oliveira  
Bryan Braga Ferreira 
Alessandra Diaz Norman Gramático 
Laís de Souza Almeida 
Tatiane Teixeira Sanches Dias 
Pablo Deleon Neves Ferreira 
Tamara da Silva Fava 
Anna Julia Gonçalves da Silva Fonseca  
Ana Caroline Nunes Ferreira 
João Otávio Avelar Evangelista Silva  
Raffael Nobuo Tanaka Scaduto 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
   
  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      
 

 

 
 

www.navega.adv.br RIO DE JANEIRO  

55 21 3380 9600 
Rua do Mercado, 11 / 4º e 8º andares 
Centro • RJ • CEP 20010-120 

SÃO PAULO 

55 11 3791 7269  
Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 110/Cjs. 83 e 84 
Itaim Bibi • SP • CEP 04542-000 

Carlos Antonio Navega (in memoriam) 
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Processo nº 0006456-65.2017.8.19.0001 

 

 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por RAFAEL WERNECK 

COTTA, administrador judicial da MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A, vem, 

perante V. Exa., em atendimento a determinação do juiz na r. sentença de fls. 521/526, 

requerer a juntada do incluso relatório inicial protocolado no dia 16/07/2018, sob o nº 

0166928-06.2018.8.19.0001, para que produza seus regulares efeitos jurídicos. 

 

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2018. 

  

Rafael Werneck Cotta 

OAB/RJ nº 167.373 
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Período: Junho/2018 

 

Massa Falida de Nitpar Participações S.A 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por Rafael Werneck 

Cotta, Administrador Judicial da massa falida de Nitpar Participações S.A, vem, perante V. 

Exa., apresentar o relatório previsto no art. 22, III, “p” da Lei nº 11.101/05, conforme se 

segue: 

 

I. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

 

1. A Administração Judicial realizou as seguintes atividades em junho de 

2018: 

 

(i) Diligência no endereço Rua da Ajuda, nº 35, Sala 1201, Centro, Rio de 

Janeiro-RJ, para cumprir com o auto de arrecadação da Massa Falida 

(anexado aos autos às fls. 802/826), tendo sido identificado que o 

referido imóvel é de propriedade de terceiro, ESTAI – ESCRITÓRIO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA. (doc. 01);  

(ii) Pesquisa perante à Central de Registradores de Imóveis com o intuito de 

identificar se a Nitpar era proprietária de algum bem imóvel na Cidade 

do Rio de Janeiro, cujo resultado foi negativo (doc. 02); 

(iii) Pesquisas perante à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro com a 

emissão de duas certidões de inteiro teor de contratos sociais, com o 

objetivo de localizar ativos, tendo sido identificado que a Nitpar possui 
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participação societária em outras duas sociedades (RIO NAVE SERVIÇOS 

NAVAIS LTDA. e RIO NAVE 2010 CONSTRUÇÃO NAVAL LTDA.); e 

(iv) Requerimento nos autos do processo falimentar solicitando a expedição 

de ofícios à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, para que 

procedesse à formalização da arrecadação das quotas de duas 

sociedades da qual a Nitpar é sócia e para que o referido órgão informe 

se a Nitpar é sócia de outras sociedades. 

 

II. DAS RECEITAS E DESPESAS 

 

2. O Administrador Judicial informa que não há receitas e despesas a serem 

apresentadas. 

 

III. DO RELATÓRIO DO ART. 22, III, “E” DA LEI Nº 11.101/05 

 

3. Acerca das informações da Massa Falida, o Administrador Judicial 

informa que a falida ainda não realizou a entrega dos bens, livros obrigatórios e 

documentos contábeis, conforme disposto no art. 104, V da Lei nº 11.101/05. 

 

4. Além disso, comunica que aguarda o retorno dos ofícios expedidos nos 

autos do processo falimentar que solicitam informações acerca da sociedade empresária 

falida. 

 

5. Assim, o Administrador Judicial vem informar que resta prejudicada a 

análise da situação da Massa Falida, art. 22, III, “e” da Lei nº 11.101/05, até que se tenha 

acesso aos documentos contábeis e financeiros. 
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IV. CONCLUSÃO 

 

6. Diante de todo o exposto, informa o Administrador Judicial que estas 

eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento. 

 

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2018.  

 

Rafael Werneck Cotta 

OAB/RJ nº 167.373 

 

839



Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Atualizado em 23/07/2018

Data 20/07/2018

840



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2018.

Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Partes: Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: ANDRÉ DE SOUZA MARTINS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 768/772 pela requerida em face da sentença 
de fl. 699/700, com efeitos infringentes, alegando omissão, pela falta de parecer do Ministério 
Público, e contradição relativa ao não reconhecimento da quitação que lhe foi conferida pela 
requerente, ao dar AMPLA, IRRESTRITA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO ao fundo, independe de ser 
pessoa jurídica distinta, porquanto a embargante é controladora do fundo, e a obrigação 
executada pela embargada diz respeito à serviços prestados pela mesma na qualidade de gestora
do referido fundo. 

Os Embargos de Declaração se consubstanciam em modalidade recursal cujo objetivo precípuo é
remediar a obscuridade, contradição, omissão ou erro material, existente no pronunciamento 
judicial, o que não se evidencia na hipótese dos autos.

As alegações da embargante não merecem prosperar. Primeiramente, não há o que falar sobre 
omissão quanto à ausência de parecer do Ministério Público, uma vez que este se manifestou às 
fls. 500/501 e aguardava "decisão do Juízo acerca da controvérsia para solução das providências 
preliminares, saneamento e julgamento conforme o estado do processo." Caso não fosse esse o 
seu entendimento, teria arguido nulidade, o que não aconteceu, haja vista a ciência da sentença e
a oposição de embargos de declaração às fls. 694/695 somente quanto à fixação da remuneração 
do Administrador Judicial. 

Por outro lado, cabe citar os julgados do STF, AgrRg no Agr. no 1.328.934 -GO e Resp. no 996.264-
DF que afirmam pela desnecessidade da intervenção do M.P. na fase pré-falimentar.
 
Quanto ao reconhecimento da quitação, do mesmo modo não se verifica qualquer contradição, 
pretendendo a falida, através de embargos de declaração, rediscutir o conteúdo decisório, o que 
deverá ser feito na via recursal própria.

Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.
Øþ

1195
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2018.

Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Partes: Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: MAXIMIANO DIAS ROSA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 768/772 pela requerida em face da sentença 
de fl. 699/700, com efeitos infringentes, alegando omissão, pela falta de parecer do Ministério 
Público, e contradição relativa ao não reconhecimento da quitação que lhe foi conferida pela 
requerente, ao dar AMPLA, IRRESTRITA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO ao fundo, independe de ser 
pessoa jurídica distinta, porquanto a embargante é controladora do fundo, e a obrigação 
executada pela embargada diz respeito à serviços prestados pela mesma na qualidade de gestora
do referido fundo. 

Os Embargos de Declaração se consubstanciam em modalidade recursal cujo objetivo precípuo é
remediar a obscuridade, contradição, omissão ou erro material, existente no pronunciamento 
judicial, o que não se evidencia na hipótese dos autos.

As alegações da embargante não merecem prosperar. Primeiramente, não há o que falar sobre 
omissão quanto à ausência de parecer do Ministério Público, uma vez que este se manifestou às 
fls. 500/501 e aguardava "decisão do Juízo acerca da controvérsia para solução das providências 
preliminares, saneamento e julgamento conforme o estado do processo." Caso não fosse esse o 
seu entendimento, teria arguido nulidade, o que não aconteceu, haja vista a ciência da sentença e
a oposição de embargos de declaração às fls. 694/695 somente quanto à fixação da remuneração 
do Administrador Judicial. 

Por outro lado, cabe citar os julgados do STF, AgrRg no Agr. no 1.328.934 -GO e Resp. no 996.264-
DF que afirmam pela desnecessidade da intervenção do M.P. na fase pré-falimentar.
 
Quanto ao reconhecimento da quitação, do mesmo modo não se verifica qualquer contradição, 
pretendendo a falida, através de embargos de declaração, rediscutir o conteúdo decisório, o que 
deverá ser feito na via recursal própria.

Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.
Øþ

1195
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2018.

Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Partes: Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: PILAR WAGNER MARTINS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 768/772 pela requerida em face da sentença 
de fl. 699/700, com efeitos infringentes, alegando omissão, pela falta de parecer do Ministério 
Público, e contradição relativa ao não reconhecimento da quitação que lhe foi conferida pela 
requerente, ao dar AMPLA, IRRESTRITA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO ao fundo, independe de ser 
pessoa jurídica distinta, porquanto a embargante é controladora do fundo, e a obrigação 
executada pela embargada diz respeito à serviços prestados pela mesma na qualidade de gestora
do referido fundo. 

Os Embargos de Declaração se consubstanciam em modalidade recursal cujo objetivo precípuo é
remediar a obscuridade, contradição, omissão ou erro material, existente no pronunciamento 
judicial, o que não se evidencia na hipótese dos autos.

As alegações da embargante não merecem prosperar. Primeiramente, não há o que falar sobre 
omissão quanto à ausência de parecer do Ministério Público, uma vez que este se manifestou às 
fls. 500/501 e aguardava "decisão do Juízo acerca da controvérsia para solução das providências 
preliminares, saneamento e julgamento conforme o estado do processo." Caso não fosse esse o 
seu entendimento, teria arguido nulidade, o que não aconteceu, haja vista a ciência da sentença e
a oposição de embargos de declaração às fls. 694/695 somente quanto à fixação da remuneração 
do Administrador Judicial. 

Por outro lado, cabe citar os julgados do STF, AgrRg no Agr. no 1.328.934 -GO e Resp. no 996.264-
DF que afirmam pela desnecessidade da intervenção do M.P. na fase pré-falimentar.
 
Quanto ao reconhecimento da quitação, do mesmo modo não se verifica qualquer contradição, 
pretendendo a falida, através de embargos de declaração, rediscutir o conteúdo decisório, o que 
deverá ser feito na via recursal própria.

Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.
Øþ

1195

843
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2018.

Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Partes: Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: RAFAEL WERNECK COTTA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 768/772 pela requerida em face da sentença 
de fl. 699/700, com efeitos infringentes, alegando omissão, pela falta de parecer do Ministério 
Público, e contradição relativa ao não reconhecimento da quitação que lhe foi conferida pela 
requerente, ao dar AMPLA, IRRESTRITA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO ao fundo, independe de ser 
pessoa jurídica distinta, porquanto a embargante é controladora do fundo, e a obrigação 
executada pela embargada diz respeito à serviços prestados pela mesma na qualidade de gestora
do referido fundo. 

Os Embargos de Declaração se consubstanciam em modalidade recursal cujo objetivo precípuo é
remediar a obscuridade, contradição, omissão ou erro material, existente no pronunciamento 
judicial, o que não se evidencia na hipótese dos autos.

As alegações da embargante não merecem prosperar. Primeiramente, não há o que falar sobre 
omissão quanto à ausência de parecer do Ministério Público, uma vez que este se manifestou às 
fls. 500/501 e aguardava "decisão do Juízo acerca da controvérsia para solução das providências 
preliminares, saneamento e julgamento conforme o estado do processo." Caso não fosse esse o 
seu entendimento, teria arguido nulidade, o que não aconteceu, haja vista a ciência da sentença e
a oposição de embargos de declaração às fls. 694/695 somente quanto à fixação da remuneração 
do Administrador Judicial. 

Por outro lado, cabe citar os julgados do STF, AgrRg no Agr. no 1.328.934 -GO e Resp. no 996.264-
DF que afirmam pela desnecessidade da intervenção do M.P. na fase pré-falimentar.
 
Quanto ao reconhecimento da quitação, do mesmo modo não se verifica qualquer contradição, 
pretendendo a falida, através de embargos de declaração, rediscutir o conteúdo decisório, o que 
deverá ser feito na via recursal própria.

Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.
Øþ

1195

844
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2018.

Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Partes: Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: WILSON FERNANDES PIMENTEL

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 768/772 pela requerida em face da sentença 
de fl. 699/700, com efeitos infringentes, alegando omissão, pela falta de parecer do Ministério 
Público, e contradição relativa ao não reconhecimento da quitação que lhe foi conferida pela 
requerente, ao dar AMPLA, IRRESTRITA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO ao fundo, independe de ser 
pessoa jurídica distinta, porquanto a embargante é controladora do fundo, e a obrigação 
executada pela embargada diz respeito à serviços prestados pela mesma na qualidade de gestora
do referido fundo. 

Os Embargos de Declaração se consubstanciam em modalidade recursal cujo objetivo precípuo é
remediar a obscuridade, contradição, omissão ou erro material, existente no pronunciamento 
judicial, o que não se evidencia na hipótese dos autos.

As alegações da embargante não merecem prosperar. Primeiramente, não há o que falar sobre 
omissão quanto à ausência de parecer do Ministério Público, uma vez que este se manifestou às 
fls. 500/501 e aguardava "decisão do Juízo acerca da controvérsia para solução das providências 
preliminares, saneamento e julgamento conforme o estado do processo." Caso não fosse esse o 
seu entendimento, teria arguido nulidade, o que não aconteceu, haja vista a ciência da sentença e
a oposição de embargos de declaração às fls. 694/695 somente quanto à fixação da remuneração 
do Administrador Judicial. 

Por outro lado, cabe citar os julgados do STF, AgrRg no Agr. no 1.328.934 -GO e Resp. no 996.264-
DF que afirmam pela desnecessidade da intervenção do M.P. na fase pré-falimentar.
 
Quanto ao reconhecimento da quitação, do mesmo modo não se verifica qualquer contradição, 
pretendendo a falida, através de embargos de declaração, rediscutir o conteúdo decisório, o que 
deverá ser feito na via recursal própria.

Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.
Øþ

1195
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2018.

Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Partes: Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 768/772 pela requerida em face da sentença 
de fl. 699/700, com efeitos infringentes, alegando omissão, pela falta de parecer do Ministério 
Público, e contradição relativa ao não reconhecimento da quitação que lhe foi conferida pela 
requerente, ao dar AMPLA, IRRESTRITA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO ao fundo, independe de ser 
pessoa jurídica distinta, porquanto a embargante é controladora do fundo, e a obrigação 
executada pela embargada diz respeito à serviços prestados pela mesma na qualidade de gestora
do referido fundo. 

Os Embargos de Declaração se consubstanciam em modalidade recursal cujo objetivo precípuo é
remediar a obscuridade, contradição, omissão ou erro material, existente no pronunciamento 
judicial, o que não se evidencia na hipótese dos autos.

As alegações da embargante não merecem prosperar. Primeiramente, não há o que falar sobre 
omissão quanto à ausência de parecer do Ministério Público, uma vez que este se manifestou às 
fls. 500/501 e aguardava "decisão do Juízo acerca da controvérsia para solução das providências 
preliminares, saneamento e julgamento conforme o estado do processo." Caso não fosse esse o 
seu entendimento, teria arguido nulidade, o que não aconteceu, haja vista a ciência da sentença e
a oposição de embargos de declaração às fls. 694/695 somente quanto à fixação da remuneração 
do Administrador Judicial. 

Por outro lado, cabe citar os julgados do STF, AgrRg no Agr. no 1.328.934 -GO e Resp. no 996.264-
DF que afirmam pela desnecessidade da intervenção do M.P. na fase pré-falimentar.
 
Quanto ao reconhecimento da quitação, do mesmo modo não se verifica qualquer contradição, 
pretendendo a falida, através de embargos de declaração, rediscutir o conteúdo decisório, o que 
deverá ser feito na via recursal própria.

Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.
Øþ

1195

846

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 20/07/2018 16:06:29
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2018.

Nº do Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Partes: Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Trata-se de embargos de declaração opostos às fls. 768/772 pela requerida em face da sentença 
de fl. 699/700, com efeitos infringentes, alegando omissão, pela falta de parecer do Ministério 
Público, e contradição relativa ao não reconhecimento da quitação que lhe foi conferida pela 
requerente, ao dar AMPLA, IRRESTRITA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO ao fundo, independe de ser 
pessoa jurídica distinta, porquanto a embargante é controladora do fundo, e a obrigação 
executada pela embargada diz respeito à serviços prestados pela mesma na qualidade de gestora
do referido fundo. 

Os Embargos de Declaração se consubstanciam em modalidade recursal cujo objetivo precípuo é
remediar a obscuridade, contradição, omissão ou erro material, existente no pronunciamento 
judicial, o que não se evidencia na hipótese dos autos.

As alegações da embargante não merecem prosperar. Primeiramente, não há o que falar sobre 
omissão quanto à ausência de parecer do Ministério Público, uma vez que este se manifestou às 
fls. 500/501 e aguardava "decisão do Juízo acerca da controvérsia para solução das providências 
preliminares, saneamento e julgamento conforme o estado do processo." Caso não fosse esse o 
seu entendimento, teria arguido nulidade, o que não aconteceu, haja vista a ciência da sentença e
a oposição de embargos de declaração às fls. 694/695 somente quanto à fixação da remuneração 
do Administrador Judicial. 

Por outro lado, cabe citar os julgados do STF, AgrRg no Agr. no 1.328.934 -GO e Resp. no 996.264-
DF que afirmam pela desnecessidade da intervenção do M.P. na fase pré-falimentar.
 
Quanto ao reconhecimento da quitação, do mesmo modo não se verifica qualquer contradição, 
pretendendo a falida, através de embargos de declaração, rediscutir o conteúdo decisório, o que 
deverá ser feito na via recursal própria.

Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.
Øþ
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001 
Fase: Remessa

Atualizado em 23/07/2018

Destinatário Ministério Público - Curadoria de Massas Falidas

Parecer Segue manifestação em anexo.

Data da Remessa 20/07/2018

Prazo 15

Quantidade de Folhas

Volume(s)

Apenso(s) 0

Data da Devolução 23/07/2018

Sentença Após o Recurso Sem valor líquido / Não se aplica

Data da Contra-Razão
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DO JUSTICA

DO ESTADO RIO DE JANEIRO

COTA ELETRÔNICA

Dados do Solicitante

Tipo de Cota: Ciente
Órgão Remetente: CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS

Promotor de Justiça: ANCO MARCIO VALLE
Data/hora da remessa: 21/07/2018 22:11:24

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Dados Complementares

Informações Adicionais

Ciente do acrescido à partir de fls. 829.
Anco Márcio Valle

Data: 21/07/2018 22:11:24 Local: TJ-RJ Motivo: Assinado por ANCO MARCIO VALLE Pág.: 1 de 1
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS foi

regularmente intimado(a) pelo portal em  21/07/2018, na forma do art. 5º, § 1º da lei

11.419/2006.

 

...Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.

 

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ANDRÉ DE SOUZA MARTINS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 31/07/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

...Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.

 

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MAXIMIANO DIAS ROSA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em

31/07/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

...Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.

 

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PILAR WAGNER MARTINS foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 31/07/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

...Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.

 

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão RAFAEL WERNECK COTTA foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 31/07/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

...Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.

 

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 31/07/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

...Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.

 

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi

tacitamente intimado(a) pelo portal em 31/07/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei

11.419/2006.

 

...Isso posto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.

 

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 81920183203668

Nome original: Ofício 1164-2018.pdf

Data: 01/08/2018 15:09:04

Remetente: 

Cristiano Fernandes Silveira Tavares

CAPITAL 07 OF DE REG GERAL DE IMÓVEIS

TJRJ

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Seguem, em anexo, ofícios em resposta aos expedientes nºs 1089 2018 OF e 1219 20

18 OF.
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SERVIO REGISTRAL
70 OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Ddcio Luiz Gomes

Registrador

Rua Sete de Setembro, 32-3° andar - TeI:2507-35 15/2232-9744 - CEP: 20050-009 - CNPJ:30.71 5.734/0001 -18

P. 194503
	

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 20181

OFICIO N o 1164/2018_70 RI

Ref.: Oficio no 108912018/OF, de 12.06.2018 - Y Vara Empresarial da Capital /RJ
Processo no 0006456-65.2017.8.19.0001
Massa Falida: NITPAR PARTICIPAçOES S.A.

Eminente Magistrado,

Cumprimentando-o, e em atenção aos termos do ofIcio da referencia,
aqui recepcionado em 27 de juiho passado, comunico a Vossa Excelencia haver sido
observada a determinaçao nele inserida com a anotação, no Iivro 1-AF, sob o
protocolo no 194503, em data de 30 de juiho de 2018, da r. decisao proferida em
17 de maio de 2018, que decretou a faléncia da sociedade empresaria: NITPAR
PARTICIPAcOE5 LTDA, CNPJ no 07.984.706/0001-84, sendo seus sôcios:
- PASCRO PARCIPAcOE5 S/A. CNPJ n o 11.995.753/0001-09; e
- MAURO FERNANDO OROFINO CAMPOS, CPF no 029.765.017-34.

Por derradeiro, levo ao conhecimento desse Juizo Empresarial que,
revendo as Iivros e matriculas desta Serventia Registral, nenhum registro foi
encontrado em relaçâo a massa falida, tampouco no nome de seus socios.

Sem mais, renovo protestos de elevada estima e distinta consideraçaa.

Decio Luiz Gomes
Oficiat Registradar

Mat. n o 90/230

ExcelentIssimo Senhor
Doutor LUIZ ALBERTO CARVALHO ALVES
DD. Juiz de Direito da 3 1 Vara Empresarial da Comarca da Capital/RJ
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 81920183205377

Nome original: 1562-18-og.pdf

Data: 01/08/2018 17:02:56

Remetente: 

Maria Esther Wanderley Silva

CAPITAL 11 OF DE REG GERAL DE IMÓVEIS

TJRJ

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Resposta ao Ofício nº. 1093 2018 OF.
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AV. PRESIDENTE VARGAS, 542 - 10' ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ

MARIA ESTHER WANDERLEY SILVA
Oficial

CARMELO PEREIRA DA SILVA JR.
Substituto

LEDA RENAUX WANDERLEY
Substituta

JOÃO CARLOS A. SEQUEIROS
Substituto

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2018,

Ofício n°, 1562/18-0G
Referência: Processo nO. 0006456-65.2017.8.19.0001.

M. M, Juiz

Em atenção ao Ofício nO. 1093/2018/0F, datado de 12/06/2018 e recebido a
27/07/2018, relacionado com o processo em epígrafe, temos a honra de informar a V.
Exa. que fizemos a busca em nosso arquivo de pessoal, nada tendo sido encontrado
registrado nesta Serventia em nome de:

Nome CNPJ/CPF
NITPAR PARTICIPAÇÕES LIDA 07.984.706/0001-84
PASCRO PARTICIPACÕES S/A 11.995.753/0001-09
Mauro Fernando Oro fino Campos 029.765.017-34

Aproveitamos para informar que foi anotada a falência de NITP AR
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nO.07.984.706/0001-84, conforme r. sentença datada
de 17/0512018.

Na oportunidade, renovamos a V. Exa.
consideração.

Mat.90/227

Ao
Exmo. Sr.
Dr. Luiz Alberto Carvalho Alves
Juiz de Direito da 3' Vara Empresarial da Comarca da Capital
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
Avenida Erasmo Braga, 115, Lâmina Central, Sala 713
Centro, Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20020-903.

MOD.026

elevada estima e
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JANJCE MAGALI PIRES DE BARROS: 13858 Assinado e0112/06/2018 16:26:36'
Local: TJ-RJ

~..
•

(=stado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunalde Justiça
Comarcada Capital
Cartório da 3a Vara Empresarial
Av.ErasmoBraga,115LanCentrai713CEP:20020-903- Centco- Riode Janeiro- RJTel.:3133-3605 e-mail:
cap03vemp@tjrj.jus.br

r
"I

Processo Eletrônico
Ofícío: 1093/2018/0F

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001
Distribuido em: 10/01/2017
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Micro€!
Porte - Requerimento - Administração Judicial
Massa Falida: MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e outro

Prezado ,Senhor, •

sas'€--E"'l'resas--oo-

OF!CIA
OFIcIO N° ..150.>2U~.o;

Remetidoem~ O'j;-/Jl.

Comunico a V.Sa. para os devidos fins que, por decisão
complementada pela decisão profenda em 05/06/2018: foi por este Juizo Falimentar, DECRETADA A
FAL~NCIA da empresa:

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem sua sede na Rua da Ajuda, 35 - 12° Andar, Próximo á Rua
México. - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEPo20.040-215, CNPJ: 07.984.706/0001-84, sendo seus sócios
Pascro Participações S/A, CNPJ: 11.995.753/0001-09, com sede á Rua da Ajuda, n 35, Sala 1201, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-000 e inscrita no CNPJ n. 11.995.753/0001-09 e Mauro Fernando
Orofino Campos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nOCPF: 029.765.017-34, residente no
endereço pfaia do Flamengo, n.o334, apto 1001, Flàmengo - Rio de Janeiro'- RJ- CEPo22.210-030.

Informo que foi nomeado Administrador Judicial da massa falida a pessoa juridica Navega Advogados
Associados, representada pelo seu sócio gestor Rafael Werneck Colta, inscrito na OAB/RJ nO167.373 e
OAB/SP nO379.379, portador do CPF/MF nO123.265.547:36, com endereço ~a rua do Mercado, 11,4° e
8° andares - Centro - Rio de Janeiro - RJ, telefones n.o (21) 3380-9600 e 98835-6874 e e-mails
rafael@colta.org e rafaelcolta@navega.adv.br, conforme sentença que segue em anexo.' Outrossim,
solicito que seja enviado a este Juizo Falimentar, com a máxima urgência, certidão sobre a existência de
registro, bem como suas respectivas anotações, referentes a bens e direitos sobre imóveis em nome da
empresa falida, seus sócios, controiadores ou administradores.

Atenciosamente,

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858
Assino por ordemdo MM. Juiz de Direito

Ao Senhor Oficial do 11° Oficio de Registro de imóveis da Comarca da CapitallRJ.

Códigoparaconsultado documento/textono portalpo TJEORJ:4LRI.9176.BXZR.76UY
Este código pode ser verificado em: www.tjrj jus br -.Serviços - yalidação de documentos

127 MARIANNEK

rEC:SIDO EM.LlJ.ri3.l.JL
.~C-

CARTÓRIO DO 11.' REGISTRO DE IMOVEIS
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 07/08/2018

Data 07/08/2018

Descrição Certifico que nesta data compareceu o Administrador

Judicial, Dr. Rafael Werneck Cotta, para a oitiva das

declarações, nos termos do art. 104 da Lei nº 11.101/05.

Entretanto, não foi possível a realização da oitiva por

ausência do representante da Massa Falida de NITPAR

PARTICIPAÇÕES S/A.

Certifico ainda, que não houve a intimação pessoal do

representante da Massa Falida, para prestar as

declarações em cartório na data designada nas fls. 528.

O referido é verdade e dou fé.
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          Konrad da Silva Güth 
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www.navega.adv.br RIO DE JANEIRO  
55 21 3380 9600 
Rua do Mercado, 11 / 4º e 8º andares 

RJ -120 

SÃO PAULO 
55 11 3791 7269  
Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 110/Cjs. 83 e 84 

SP -000 

Carlos Antonio Navega (in memoriam) 

Bruno Silva Navega 

Péricles Gonçalves Filho 

Náyra Marques dos Santos 

Rafael Werneck Cotta 

Tamara Meirelles Gontan Blanco 

Raquel Bonadiman Barcellos 

Renata de Barros 

Nátila Lima de Oliveira 

Luiza Alvarenga Costa 

Camila Abrantes Honkis 

Domenica Zandonadi 

Fernanda Antunes de Barros 

Leivas de Mattos Rosa 

Rebecca Oliveira Pereira da Silva 

Bruno Rocha Chaves Leme da Silva 

Alexandre da Silva Faria Campos  

Ana Luiza Nanci Soares de Leal 

Nathalia Hang Schiatti 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL-RJ 

 

 

 

Processo nº 0006456-65.2017.8.19.0001 

 

 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por RAFAEL WERNECK 

COTTA, administrador judicial da MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A, vem, 

perante V. Exa., expor para ao final requerer: 

 

I. DAS DECLARAÇÕES DO FALIDO  

 

1. Às fls. 521/526, foi proferida sentença que decretou a falência da 

sociedade Nitpar Participações S/A e dentre outras providências, designou o dia 

07/08/2018, 16h, para que o falido prestasse declarações, nos termos do art. 104 da Lei 

nº 11.101/05 ao Administrador Judicial.  

 

2. Na data aprazada, compareceu o ora Administrador Judicial e sua 

equipe, não sendo possível a oitiva do falido em razão de sua ausência, o que foi 

certificado nos autos pelo cartório às fls. 882, a saber: 
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www.navega.adv.br 

RIO DE JANEIRO  
55 21 3380 9600 
Rua do Mercado, 11 / 4º e 8º andares 

RJ -120 

SÃO PAULO 
55 11 3791 7269  
Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 110/Cjs. 83 e 84 

SP -000 

Certifico que nesta data compareceu o Administrador Judicial, Dr. Rafael Werneck Cotta, 

para a oitiva das declarações, nos termos do art. 104 da Lei nº 11.101/05. Entretanto, não 

foi possível a realização da oitiva por ausência do representante da Massa Falida de NITPAR 

PARTICIPAÇÕES S/A. Certifico ainda, que não houve a intimação pessoal do representante da 

Massa Falida, para prestar as declarações em cartório na data designada nas fls. 528. O 

 

 
3. O cartório também observou que não havia sido expedida intimação 

pessoal ao falido para comparecimento em cartório, a despeito da r. sentença ter sido 

publicada em Diário de Justiça Eletrônico, tendo sido os autos remetidos em seguida para 

conclusão ao d. magistrado. 

 

4. Nesse sentido, o ora Administrador Judicial requer a designação de nova 

data e a expedição de intimação pessoal para o comparecimento do represente do falido 

para que preste declarações e apresente os livros obrigatórios dispostos no art. 104 da 

Lei nº 11.101/05.  

 
II. DO QUADRO FÁTICO DA MASSA FALIDA  

 
5. O ora Administrador Judicial ao analisar a documentação já acostada aos 

autos e por meio de pesquisa realizada por sua equipe, identificou uma sucessão de fatos 

que merece ser esclarecida adiante.  

 
6. A Pascro possuía participação societária em 

sociedade Nitpar Participações Ltda. 

 
7. No dia 01/08/2014, por meio da Ata da Assembleia de Transformação do 

Tipo Jurídico Societário, a Nitpar Participações Ltda. alterou o seu tipo societário para 

uma sociedade anônima, se transformando na sociedade Nitpar Participações S.A. 

quais sejam, Pascro e Mauro Fernando. 
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8. Passados três meses, a empresa Pascro foi incorporada pela sociedade 

empresária Nitpar, conforme faz prova a Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada 

no dia 20/08/2014, o que resultou na sua extinção, tendo a Nitpar incorporado a sua 

principal acionista, que como dito, era representada pela mesma pessoa física, Sr. Mauro 

Fernando. 

 
9. Pois bem.  

 
10. A Pascro era controladora das sociedades RIO NAVE SERVIÇOS NAVAIS 

 No 

dia 13/08/2014, foi apresentado um Laudo de Avaliação Econômico Financeiro (da Trevo 

Consultoria Estratégica Ltda.) pelo método do fluxo de caixa descontado da sociedade 

Rio Nave que apontou o valor de R$ 143.525.000,00 (cento e quarenta e três milhões e 

quinhentos e vinte e cinco mil reais)  registrado na Nitpar como Goodwill1.  

 
11. O referido laudo, que não foi anexado aos autos, foi mencionado às fls. 

453/454, servindo de fundamento para o Laudo de Avaliação Patrimonial da Pascro 

Participações S.A., elaborado por Loudon Blomquist Auditores Independentes, para fins 

de incorporação pela Nitpar. 

 
12. Por essa razão, para que o ora Administrador Judicial possa melhor 

analisar as causas e circunstâncias que levaram a sociedade Nitpar à falência, faz-se 

necessária a expedição de ofício à Trevo Consultoria Estratégica Ltda., para que apresente 

nos autos o Laudo de Avaliação Econômico Financeiro pelo método do fluxo de caixa 

descontado da sociedade Rio Nave Serviços Navais Ltda. mencionado às fls. 453/454 

destes autos. 

 

                                                          
1 O goodwill é um ativo intangível que surge, na maioria das vezes, decorrente da aquisição de uma empresa por 
outra. O goodwill é normalmente a diferença entre o que uma empresa paga para adquirir outra e o valor 
patrimonial dessa mesma empresa (Capital Próprio). 
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13. Ademais, como afirmado pela própria falida em sua contestação às fls. 

430, o seu acionista controlador 

inicialmente denominado RN Indústria Naval, e que alterou sua denominação para FIP 

Multiestrategia Mezanino Marine, estando atualmente extinto por liquidação voluntária 

(doc. 01). 

 
14. Logo, diante da decisão que decretou a quebra da sociedade Nitpar 

torna-se indispensável a expedição de ofício à Comissão de Valores Mobiliários para que 

forneça todas as informações referentes ao FIP Multiestrategia Mezanino Marine, bem 

como apresente os extratos financeiros, regulamentos, atas de assembleia e quaisquer 

outros documentos pertinentes.  

 
III. CONCLUSÃO 

 
15. Diante de todo o exposto, o Administrador Judicial requer: 

 

(i) A expedição de intimação pessoal do representante da falida com a nova 

data a ser designada por V. Exa., para que o mesmo preste declarações 

e apresente os livros obrigatórios dispostos no art. 104 da Lei nº 

11.101/05; 

(ii) A expedição de ofício à Trevo Consultoria Estratégica Ltda., inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 10.649.395/0001-01, 

Centro, Rio de Janeiro-RJ e e-mail contato@globaltrevo.com.br, para 

que apresente nos autos o Laudo de Avaliação Econômico Financeiro 

pelo método do fluxo de caixa descontado da sociedade Rio Nave 

Serviços Navais Ltda., mencionado às fls. 453/454 destes autos; 

(iii) A expedição de ofício à Comissão de Valores Mobiliários para que 

forneça todas as informações referentes ao FIP Multiestrategia 

Mezanino Marine, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.748.601/0001-29, 
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desde a sua criação, bem como apresente os extratos financeiros, 

regulamentos, atas de assembleia, entre outros documentos 

pertinentes;  

(iv) A expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que forneça 

informações sobre a sociedade Nitpar Participações S.A, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 07.984.706/0001-84 e para que indique se existem 

fundos de investimento, aplicações financeiras, cofres bancários, 

previdências privadas, derivativos e outros bens ou investimentos em 

seu nome; 

(v) A expedição de ofício à JUCERJA para que informe se o representante da 

falida, Sr. Mauro Fernando Orofino Campos, inscrito no CPF/MF sob o nº 

029.765.017-34, é sócio de outras sociedades empresárias e suas 

respectivas participações; e 

(vi) Por fim, o Administrador Judicial reitera perante V. Exa. os 

requerimentos formulados na petição apresentada às fls. 802/803, 

protestando pelo regular prosseguimento do feito.   

 

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2018. 

  

Rafael Werneck Cotta 

OAB/RJ nº 167.373 
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CERTIDÃO DE BAIXA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

13.748.601/0001-29 12/12/2017

DADOS DO CONTRIBUINTE

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA MEZANINO 
MARINE

ENDEREÇO

R RAMOS BATISTA 152

ANDAR 1 VILA OLIMPIA 04.552-
020

SAO PAULO SP (11) 
3198-
5151

MOTIVO DE BAIXA

EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA

Certifico a baixa da inscrição no CNPJ acima identificada, ressalvado 
aos órgãos convenentes o direito de cobrar quaisquer créditos tributários 

posteriormente apurados. 

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitida às 23:30:36, horário de Brasília, do dia 16/08/2018 via Internet

UNIDADE CADASTRADORA: 
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 27/08/2018

Juiz Luiz Alberto Carvalho Alves

Data da Conclusão 27/08/2018

Data da Devolução Não devolvido.
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Fls.  
Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Processo Eletrônico

Decisão

Luiz Alberto Carvalho Alves - Juiz Titular

4GAJ.XXUV.96RR.F932
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LUIZ ALBERTO CARVALHO ALVES:000016596 Assinado em 27/08/2018 17:20:53
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Fase: Juntada

Data da Juntada 28/08/2018

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.
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PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA 
Travessa do Ouvidor, nº 4 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Cep 20040-040 

Telefones: (21) 3083-8382 e 3083-8407 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA  3 ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA 
DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº: 0006456-65.2017.8.19.0001

 MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, por intermédio de sua procuradora que a 

presente subscreve nos autos do requerimento de falência de NITPAR 

PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ Nº 07.984.706/0001-84, em resposta ao Ofício 

n°1048/2018, vem informar que não foram encontrados débitos inscritos em dívida 

ativa para a referida empresa, conforme consta no documento anexo ( Certidão 

Negativa). 

Termos em que, 
Pede deferimento 

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2018. 

Claudia Maria M. de Castro Sternick 
Procuradora do Município do Rio de Janeiro 

Matr. 10/1452333           OAB nº 55.295 

Geórgia Dos Santos Noises 
Estagiária PGM/PDA 
OAB/RJ nº 210651-E 
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 30/08/2018

Data 30/08/2018

Descrição Certifico que acautelei em cartório o DVD-R que foi

recebido por meio do Ofício 2397/2018 - DRF/RJ da

Receita Federal juntado às folhas 943/945.
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 04/09/2018
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Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

0006456-65.2017.8.19.0001

ANDRÉ DE SOUZA MARTINS

1) Fls. 902/906 - Designo o dia 25/09/ 2018, às 14:00 hs. para o comparecimento dos 
representantes da falida em cartório para prestarem sua declarações perante o Adm. Jud., bem 
como a apresentação dos livros e documentos contábeis da sociedade. Intimem-se,
pessoalmente, por oficial de justiça. 

Expeçam-se os ofícios como solicitado pelo Adm. Jud. 

2) Fls. 802/803 - Defiro os requerimentos. Expeçam-se os ofícios.

949

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 04/09/2018 17:36:46
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

0006456-65.2017.8.19.0001

MAXIMIANO DIAS ROSA

1) Fls. 902/906 - Designo o dia 25/09/ 2018, às 14:00 hs. para o comparecimento dos 
representantes da falida em cartório para prestarem sua declarações perante o Adm. Jud., bem 
como a apresentação dos livros e documentos contábeis da sociedade. Intimem-se,
pessoalmente, por oficial de justiça. 

Expeçam-se os ofícios como solicitado pelo Adm. Jud. 

2) Fls. 802/803 - Defiro os requerimentos. Expeçam-se os ofícios.
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 04/09/2018 17:36:52
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

0006456-65.2017.8.19.0001

PILAR WAGNER MARTINS

1) Fls. 902/906 - Designo o dia 25/09/ 2018, às 14:00 hs. para o comparecimento dos 
representantes da falida em cartório para prestarem sua declarações perante o Adm. Jud., bem 
como a apresentação dos livros e documentos contábeis da sociedade. Intimem-se,
pessoalmente, por oficial de justiça. 

Expeçam-se os ofícios como solicitado pelo Adm. Jud. 

2) Fls. 802/803 - Defiro os requerimentos. Expeçam-se os ofícios.
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 04/09/2018 17:36:54
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

0006456-65.2017.8.19.0001

RAFAEL WERNECK COTTA

1) Fls. 902/906 - Designo o dia 25/09/ 2018, às 14:00 hs. para o comparecimento dos 
representantes da falida em cartório para prestarem sua declarações perante o Adm. Jud., bem 
como a apresentação dos livros e documentos contábeis da sociedade. Intimem-se,
pessoalmente, por oficial de justiça. 

Expeçam-se os ofícios como solicitado pelo Adm. Jud. 

2) Fls. 802/803 - Defiro os requerimentos. Expeçam-se os ofícios.
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 04/09/2018 17:36:58
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Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

0006456-65.2017.8.19.0001

WILSON FERNANDES PIMENTEL

1) Fls. 902/906 - Designo o dia 25/09/ 2018, às 14:00 hs. para o comparecimento dos 
representantes da falida em cartório para prestarem sua declarações perante o Adm. Jud., bem 
como a apresentação dos livros e documentos contábeis da sociedade. Intimem-se,
pessoalmente, por oficial de justiça. 

Expeçam-se os ofícios como solicitado pelo Adm. Jud. 

2) Fls. 802/803 - Defiro os requerimentos. Expeçam-se os ofícios.

953

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 04/09/2018 17:37:00
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

0006456-65.2017.8.19.0001

PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS

1) Fls. 902/906 - Designo o dia 25/09/ 2018, às 14:00 hs. para o comparecimento dos 
representantes da falida em cartório para prestarem sua declarações perante o Adm. Jud., bem 
como a apresentação dos livros e documentos contábeis da sociedade. Intimem-se,
pessoalmente, por oficial de justiça. 

Expeçam-se os ofícios como solicitado pelo Adm. Jud. 

2) Fls. 802/803 - Defiro os requerimentos. Expeçam-se os ofícios.
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 04/09/2018 17:37:01
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Fase: Envio de Documento Eletrônico

Atualizado em 04/09/2018

Data 04/09/2018
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Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

0006456-65.2017.8.19.0001

CAPITAL CENTRAL DE CUMP MAND CIV/EMP/REG PUB

1) Fls. 902/906 - Designo o dia 25/09/ 2018, às 14:00 hs. para o comparecimento dos 
representantes da falida em cartório para prestarem sua declarações perante o Adm. Jud., bem 
como a apresentação dos livros e documentos contábeis da sociedade. Intimem-se,
pessoalmente, por oficial de justiça. 

Expeçam-se os ofícios como solicitado pelo Adm. Jud. 

2) Fls. 802/803 - Defiro os requerimentos. Expeçam-se os ofícios.
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 04/09/2018
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Processo Eletrônico

489/2018/MND

MANDADO DE INTIMAÇÃO

0006456-65.2017.8.19.0001

Pessoa a ser intimada: MAURO FERNANDO OROFINO CAMPOS 

Endereço: Praia do Flamengo, nº 334 - aptº 1001 - Flamengo - CEP: 22.210-060  - Rio de 
Janeiro - RJ

Despacho do Juiz: 1) Fls. 902/906 - Designo o dia 25/09/ 2018, às 14:00 hs. para o comparecimento 
dos representantes da falida em cartório para prestarem sua declarações perante o Adm. Jud., 
bem como a apresentação dos livros e documentos contábeis da sociedade. Intimem-se, 
pessoalmente, por oficial de justiça. 

Expeçam-se os ofícios como solicitado pelo Adm. Jud. 

2) Fls. 802/803 - Defiro os requerimentos. Expeçam-se os ofícios.

Finalidade: Intimar o Administrador e representante legal da empresa NITIPAR PARTIIPAÇÕES 
S/A, Sr. Mauro Fernando Orofino Campos, para comparecer em cartório para prestar declarações 
perante o Administrador Judicial, bem como a apresentação dos livros e documentos contábeis 
da sociedade no dia 25/09/2018, às 14:00 horas. 

Dr.(a) Dra. Maria da Penha 
Nobre Mauro M A 
N D A INTIME

Janice Magali Pires de Barros Escrivão - Matr. 01/13858 
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

4KEB.7TZV.272S.5K32
(www.tjrj.jus.br  Serviços  Validação de documentos)
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 04/09/2018

Data 04/09/2018

Descrição Certifico expedição de mandado eletrônico
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Processo Eletrônico

0006456-65.2017.8.19.0001    
                                              

Fls: 

Atos Ordinatórios
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Fase: Digitação de Documentos

Atualizado em 10/09/2018

Data 10/09/2018

Descrição
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 10/09/2018

Data 10/09/2018

Descrição Certifico expedição de ofício à JUCERJA.
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Fase: Juntada

Data da Juntada 10/09/2018

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.
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Luiza Gomes Carneiro  

Konrad da Silva Güth 

Jessica Guimarães Moraes 

Paulo Victor Pinheiro Alves Habib 

Danielle Lima Rodrigues  

Rodolpho Candido Lira 

Luize Fabianne Carvalho de Santana 

          Kelly Ariela Rodrigues dos Santos 

          Catarina Oliveira Miranda 

          Natalie Murcia Pozes Pereira 

          Tamara Hallack Araujo 

          Mariana Cabral Coelho  

          Larissa Figueiredo Cerceau Guimarães 

          Leila Franco Carvalho Todeschini 

Marina Bianchi Petecof 

Acsa Talita Nunes Ottavio  

Renee Maria Barros Almeida de Paula 

Fellipe de Castro Tavares 

  

 

 

 

Nathalia Hang Schiatti 

Maíra Conde Tavares 

Natalia de Almeida Vieira Brum 

Mona Freitas Obeica Meirelles 

Ana Carolina Gonçalves Imbroisi 

Bruna dos Santos Pereira  

Ana Carolina Rangel Coutinho Cunha 

Synthia Panisset Cabo 

Carolina Zaja A. Campanate de Oliveira  

Bryan Braga Ferreira 

Alessandra Diaz Norman Gramático 

Laís de Souza Almeida 

Tatiane Teixeira Sanches Dias 

Pablo Deleon Neves Ferreira 

Tamara da Silva Fava 

Anna Julia Gonçalves da Silva Fonseca 

João Otávio Avelar Evangelista Silva 

Lincoln Rudoi 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   
  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
          

     
                                                       

 
 

 

 

 

www.navega.adv.br RIO DE JANEIRO  
55 21 3380 9600 
Rua do Mercado, 11 / 4º e 8º andares 

RJ -120 

SÃO PAULO 
55 11 3791 7269  
Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 110/Cjs. 83 e 84 

SP -000 

Carlos Antonio Navega (in memoriam) 

Bruno Silva Navega 

Péricles Gonçalves Filho 

Náyra Marques dos Santos 

Rafael Werneck Cotta 

Tamara Meirelles Gontan Blanco 

Raquel Bonadiman Barcellos 

Renata de Barros 

Nátila Lima de Oliveira 

Luiza Alvarenga Costa 

Camila Abrantes Honkis 

Domenica Zandonadi 

Fernanda Antunes de Barros 

Leivas de Mattos Rosa 

Rebecca Oliveira Pereira da Silva 

Bruno Rocha Chaves Leme da Silva 

Alexandre da Silva Faria Campos  

Ana Luiza Nanci Soares de Leal 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL-RJ 

 

 

 

Processo nº 0006456-65.2017.8.19.0001 

 

 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por RAFAEL WERNECK 

COTTA, administrador judicial da MASSA FALIDA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S/A, vem, 

perante V. Exa., requerer acesso ao conteúdo do DVD-R disponibilizado pela Receita 

Federal às fls. 943/945 em resposta ao ofício nº 2397/2018. 

 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2018. 

 

Rafael Werneck Cotta 

OAB/RJ nº 167.373 
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Fase: Juntada

Atualizado em 11/09/2018

Data da Juntada 11/09/2018

Tipo de Documento Ofício
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Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Fase: Juntada

Atualizado em 11/09/2018

Data da Juntada 11/09/2018

Tipo de Documento Ofício

Nºdo Documento .

Texto .
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Atualizado em 11/09/2018

Data da Juntada 11/09/2018
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Nºdo Documento .

Texto .
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão ANDRÉ DE SOUZA MARTINS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 17/09/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

1) Fls. 902/906 - Designo o dia 25/09/ 2018, às 14:00 hs. para o comparecimento dos

representantes da falida em cartório para prestarem sua declarações perante o Adm. Jud., bem

como a apresentação dos livros e documentos contábeis da sociedade. Intimem-se,

pessoalmente, por oficial de justiça.

Expeçam-se os ofícios como solicitado pelo Adm. Jud.

2) Fls. 802/803 - Defiro os requerimentos. Expeçam-se os ofícios.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão MAXIMIANO DIAS ROSA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em

17/09/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

1) Fls. 902/906 - Designo o dia 25/09/ 2018, às 14:00 hs. para o comparecimento dos

representantes da falida em cartório para prestarem sua declarações perante o Adm. Jud., bem

como a apresentação dos livros e documentos contábeis da sociedade. Intimem-se,

pessoalmente, por oficial de justiça.

Expeçam-se os ofícios como solicitado pelo Adm. Jud.

2) Fls. 802/803 - Defiro os requerimentos. Expeçam-se os ofícios.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão PILAR WAGNER MARTINS foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 17/09/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

1) Fls. 902/906 - Designo o dia 25/09/ 2018, às 14:00 hs. para o comparecimento dos

representantes da falida em cartório para prestarem sua declarações perante o Adm. Jud., bem

como a apresentação dos livros e documentos contábeis da sociedade. Intimem-se,

pessoalmente, por oficial de justiça.

Expeçam-se os ofícios como solicitado pelo Adm. Jud.

2) Fls. 802/803 - Defiro os requerimentos. Expeçam-se os ofícios.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão RAFAEL WERNECK COTTA foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 17/09/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

1) Fls. 902/906 - Designo o dia 25/09/ 2018, às 14:00 hs. para o comparecimento dos

representantes da falida em cartório para prestarem sua declarações perante o Adm. Jud., bem

como a apresentação dos livros e documentos contábeis da sociedade. Intimem-se,

pessoalmente, por oficial de justiça.

Expeçam-se os ofícios como solicitado pelo Adm. Jud.

2) Fls. 802/803 - Defiro os requerimentos. Expeçam-se os ofícios.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão WILSON FERNANDES PIMENTEL foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 17/09/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

1) Fls. 902/906 - Designo o dia 25/09/ 2018, às 14:00 hs. para o comparecimento dos

representantes da falida em cartório para prestarem sua declarações perante o Adm. Jud., bem

como a apresentação dos livros e documentos contábeis da sociedade. Intimem-se,

pessoalmente, por oficial de justiça.

Expeçam-se os ofícios como solicitado pelo Adm. Jud.

2) Fls. 802/803 - Defiro os requerimentos. Expeçam-se os ofícios.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS foi

tacitamente intimado(a) pelo portal em 17/09/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei

11.419/2006.

1) Fls. 902/906 - Designo o dia 25/09/ 2018, às 14:00 hs. para o comparecimento dos

representantes da falida em cartório para prestarem sua declarações perante o Adm. Jud., bem

como a apresentação dos livros e documentos contábeis da sociedade. Intimem-se,

pessoalmente, por oficial de justiça.

Expeçam-se os ofícios como solicitado pelo Adm. Jud.

2) Fls. 802/803 - Defiro os requerimentos. Expeçam-se os ofícios.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão CAPITAL CENTRAL DE CUMP MAND CIV/EMP/REG PUB foi

tacitamente intimado(a) pelo portal em 17/09/2018, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei

11.419/2006.

1) Fls. 902/906 - Designo o dia 25/09/ 2018, às 14:00 hs. para o comparecimento dos

representantes da falida em cartório para prestarem sua declarações perante o Adm. Jud., bem

como a apresentação dos livros e documentos contábeis da sociedade. Intimem-se,

pessoalmente, por oficial de justiça.

Expeçam-se os ofícios como solicitado pelo Adm. Jud.

2) Fls. 802/803 - Defiro os requerimentos. Expeçam-se os ofícios.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2018

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Fase: Juntada de Mandado

Data 21/09/2018
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CRISTIANO DE SOUZA PINHEIRO:22593 Assinado em 20/09/2018 16:23:11
Local: TJ-RJ
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Fase: Juntada

Atualizado em 24/09/2018

Data da Juntada 24/09/2018

Tipo de Documento Peças para Juntar

985







Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Fase: Juntada

Atualizado em 24/09/2018

Data da Juntada 24/09/2018

Tipo de Documento Peças para Juntar
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0006456-65.2017.8.19.0001

Fase: Digitação de Documentos

Atualizado em 27/09/2018

Data 27/09/2018

Descrição

991
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 01/10/2018 14:14:49
Local: TJ-RJ
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 01/10/2018 14:15:05
Local: TJ-RJ
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LUIZ ALBERTO CARVALHO ALVES:000016596 Assinado em 27/09/2018 16:01:29
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PASCRO PARTICIPAÇÕES SJL 
CNPJ/MF 11.995.753/0001-09 

NIRE 333.0029913-1

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2013.

1. Oata, Horário e Local: Aos dezoito dias de abril de 2013, às 10 horas, na sede 

social da PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. /‘Companhia*) na sede da companhia, 

localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Ajuda n° 

35 -12° andar -  sala 1201-parte

2. Convocacào e Presença: Convocação dispensada, nos termos do Artigo 124, 

§ 4*, da Lei n° 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista a presença dos acionistas 

representando a totalidade do capital social da Companhia. Presentes acionistas 

representando a totalidade do capital votante e total da Companhia, conforme 

assinaturas aposte» no Livro de Presença de Acionistas.

3. Mesa; Mauro Fernando Orofino Campos, Presidente e Sabrina Ribeiro Mofina 

como Secretária.

4. Ordem do Dia: (i) Proposta da Administração de cancelamento do registro de 

companhia aberta da Companhia; e (ii) Autorização à diretoria para tomar todas as 

providências necessária» â efetivação do fechamento de capital da Companhia.

5. Deliberações: Após exame e discussão dos itens constantes da ordem do dia, 

foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade de votos dos presentes;

5.1. Aprovar a Proposta de Administração relativa ao cancelamento do registro de 

companhia aberta da Companhia, sem a realização de oferta pública de aquisição de 

ações de emissão da Companhia ou qualquer outra forma de aquisição para tal fim, 

tendo em veta a inexistência de ações ou outros valores mobiliários de emissão da
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Companhia em circulação no mercado brasileiro. O acionista RN Indústria Naval -  

Fundo de Investimento em Participações, detentor da totalidade das ações ordinárias 

emitidas pela Companhia, expressamente manifestou sua concordância com esta 

proposta. O cancelamento do registro de companhia aberta justifica-se tendo em vista 

(i) que a Companhia não tem interesse em captar recursos no mercado nos próximos 

anos, e («) os custos relacionados à manutenção do registro de companhia aberta.

5.2. Autorizar a Diretoria a tomar todas as providências necessárias à efetivação do 

fechamento de capital da Companhia ora aprovado.

Encerramento e Lavratura da Ata. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os 

trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada 

pelos acionistas presentes, Os acionistas aprovaram a lavratura desta ata na forma 

sumária, conforme faculta o parágrafo 1®, do artigo 130, da Lei 6.404/76. Rio de 

Janeiro, 16 de abril de 2013. Assinaturas: Mesa: Mauro Fernando Orofino Campos, 

Presidente e Sabrina Ribeiro Molina, Secretária. Acionista: RN Indústria Naval -  Fundo 

de Investimento em Participações, neste ato representado peia sua gestora, Riviera 

Gestora de Recursos Ltda.

A presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio da Companhia.

Sabrina Ribeiro Molina 

Secretária da Mesa

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OORIODE JANEIRO
Homa: PãSCROMRTOPACOESSã 
.Nire : 33 3.0029913-1 
Protocolo: 00-2013/126126-6 - 24/04/2013

CERTlFfCO O DEFERIMENTO FM 
Ê DATA ABAIXO

26/04/2013.EOREGISTRO SOB O NÚMERO

00002464987

2
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PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF 11.995,753/0001-09 

NI RE 333.0029913-1

ATA BA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 31/03/2014

Local e Hora: Na sede da companhia, localizada na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Ajuda n° 35 -  12° andar -  
sala 1201 - parte, às 15:00 horas.

Convocação e Presença: Em face do comparecimento da totalidade dos 
acionistas, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de 
Acionistas da Companhia, foram dispensadas as formalidades previstas 
no artigo 124 da Lei n° 6.404/76.

Mesa: Instalada a Assembléia com a presença da totalidade dos 
acionistas, o Sr. Mauro Fernando Orofino Campos assumiu a 
presidência, convidando o Sr. Bertoldo Gancz para secretariar os 
trabalhos, ambos com a devida qualificação nos atos sociais.

Ordem do Dia: (1) Aumentar o capital social da Companhia em R$ 
22.058,00 (vinte e dois mil e cinquenta e oito reais), passando o capital 
para R$ 5.441.156,00 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e um 
mil, cento e cinquenta e seis reais), mediante a emissão de 22.058 (vinte 
e duas mil e cinquenta e oito) novas ações ordinárias nominativas da 
Companhia ao preço de emissão de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), 
justificando-se o preço de emissão com base em laudo de avaliação que 
considera o plano de negócios da empresa controlada Rio Nave Serviços 
Navais Ltda., sua carteira de encomendas e perspectivas de 
rentabilidade. (2) reformar o estatuto social da companhia com 
alteração do artigo 5o.

Passando à ordem do dia foram aprovadas, por unanimidade de votos e 
sem quaisquer ressalvas, as seguintes matérias:
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1“ Aumento do Capital H@<8âaL O aumento do capital social da 
Companhia no valor de R$ 22.058,00 (vinte e dois mil e cinquenta e oito 
reais), passando, portanto, o capital social da Companhia de R$
5.419.098.00 (cinco milhões, quatrocentos e dezenove mil, noventa e 
oito reais) para R$ 5.441.156,00 (cinco milhões, quatrocentos e 
quarenta e um mil, cento e cinquenta e seis reais) mediante a emissão 
de 22.058 (vinte e duas mil e cinquenta e oito) novas ações da 
Companhia ao preço de emissão de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) por 
ação, todas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo 
R$ 1,00 (um real) por ação para incorporação ao capital social, no valor 
total de R$ 22.058,00 (vinte e dois mil e cinquenta e oito reais) e R$
67.00 (sessenta e sete reais) por ação, no valor total de R$ 1.477.886,00 
(um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e oitenta e 
seis reais) para a constituição de Reserva de Capital, a título de ágio, 
nos termos do § único do Art. 14 da Lei 6.404/76.

Foram subscritas todas as 22.058 (vinte e duas mil e cinquenta e oito) 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, da 
Companhia emitidas nos termos do item 1 acima, conforme se verifica 
pelo boletim de subscrição que, autenticado pela mesa, passa a fazer 
parte integrante desta ata como seu Anexo I.

O acionista integralizará os R$ 1.499.944,00 (um milhão, quatrocentos 
e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais) relativos às 
ações ora subscritas, em moeda corrente nacional, mediante 
transferência eletrônica disponível -  TED para conta corrente de 
titularidade da companhia em uma única parcela, conforme condições 
constantes no Anexo I.

O Sr. Mauro Fernando Orofino Campos, único outro acionista da 
Companhia, declara expressamente neste ato sua renúncia ao direito de 
preferência expresso no artigo 171 e seus parágrafos da Lei n° 
6.404/76.  '

2.Reforma do estatut i social da ComEfanfeia: Fica validada e aceita a 
alteração do art. 5o do Estatuto social passando a ter a seguinte 
redação:

*Art. 5o O capital social da Companhia, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$ 5.441.156,00 (cinco 
milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, cento e 
cinquenta e seis reais), dividido em 5.441.156 (cinco 
milhões, quatrocentas e quarenta e uma mil, cento e 
cinquenta e seis) ações ordinárias sem valor nominal.

§ I o Cada ação ordinária conferirá direito a um voto nas 
deliberações da assembleia geral de ”
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JUNTA COMERCIAL D 0 Ê s ™ D 0 D Õ W dÈ j ÃN&SÕ~
N om e: PASCRO PARTICIPAÇÕES SA UNire : 333.0029913-1 
P ro to co lo : 00-2014/117295-9

S r S s s S ,
DATA' 04/04/2014 V i i i n ^ f e F

__________________________________________SECRETÁRIA GERAL

/
Ïê

Lavratura e Leitura da ata. Oferecida a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso e não havendo a manifestação de nenhum dos presentes, foi 
suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. 
Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e assinada 
por todos os presentes.

Assinaturas:
Mesa: Mauro Fernando Orofino Campos, Presidente e Bertoldo Gancz, 
Secretário.

Acionistas: Fundo de Investimento em Participações RN Industria 
Naval, devidamente representado por seu administrador, BNY MELLON 
SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. e Mauro Fernando Orofino 
Campos.

A presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio da Companhia.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2014.

Fernando Orofino Campos 
Presidente da Mesa

17o OFICIO DE NOTRS - Tabellao Carloe Alberto Firmo 01iuelra 
nu» do Carmo 53 - Canlro - Rio de Janeiro - RJ. Te|: 2107-9000 

(X0000M2r870)8 a firma de- MRURO FERNANDO OROFINO

Rio de Janeiro. 01 de abril da 2014. Conf por

fSTÊ
GutInerme da Si lua Gomee - fluí. Toial

EfiCU-83221 UCI Conaulte em hílpe;//uuu3.ijrj.jue.br

17o OFICIO 0E NOTRS -  Taba! lao Carloe Ç''T"°2107^9809

f o y f c z *  <XM0s

Guilherme da Stlua Gomaa - flui Tol-aI
EACU-83206 DGM CoreuIts em hUpe-//uuu3.ljrj.Jue.br
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ANEXO I

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2014 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO PASCRO PARTICIPAÇÕES S. A.

Subscritor: RN INDUSTRIA NAVAL -  FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES, fundo de investimento constituído sob a forma de 
condomínio fechado, inscrito no CNPJ sob o n°13.748.601/0001-29, 
neste ato representado por seu administrador, BNY MELLON 
SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A., instituição financeira com sede 
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. 
Presidente Wilson, n° 231, 11° andar e 4o, 13° e 17° andares (parte), 
Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.201.501/0001-61.
Capital subscrito e integralizado: R$ 22.058,00 (vinte e dois mil, 
cinquenta e oito reais).
Número de ações Subscritas: 22.058 (vinte e duas mil e cinquenta e 
oito), ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Preço de emissão das ações: R$ 68,00 (sessenta e oito reais), sendo R$
1.00 (um real) por ação para incorporação ao Capital Social, no valor de 
total de R$ 22.058,00 (vinte e dois mil, cinquenta e oito reais) e R$
67.00 (sessenta e sete reais) por ação, no valor total de R$ 1.477.886,00 
(um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e oitenta e 
seis reais) para constituição de Reserva de Capital, a título de ágio. 
Forma e prazo de Integralização: A integralização será efetivada em 
uma única parcela no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data de assinatura deste Boletim de Subscrição e deverá 
ser realizada em moeda corrente nacional, mediante Transferência 
Eletrônica disponível -  TED, valendo o comprovante de transferência 
como prova de quitação do pagamento.

RN INDUSTRIA NAVAL -  FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES, devidamente representado por seu administrador, 

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM s.A.
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ANEXOII
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2014.

ESTATUTO SOCIAL DA PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A.

CAPÍTULO I 
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Art. I o A Pascro Participações SA. (a "Companhia") é uma sociedade 
anônima que será regida por este estatuto e pela legislação aplicável.

Art. 2o A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Ajuda, 35 - 12° andar, sala 1201 -
parte, Centro, CEP 20040-000.

Parágrafo único. A Companhia poderá instalar e encerrar filiais, 
agências, escritórios de representação, ou outros estabelecimentos em 
qualquer parte do País ou no exterior, por deliberação da Diretoria, 
observadas as disposições deste estatuto.

Art. 3o A Companhia tem como objeto social:

i) Participar em sociedades que tenham interesse direto ou 
indireto no setor industrial da construção naval, na qualidade de 
sócia, acionista ou consorciada.

ii) Administração de bens próprios.

Art. 4o O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPITULO II 
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Art. 5o O capital social da Companhia, totalmente subscrito e 
integralizado, é de R$ 5.441.156,00 (cinco milhões, quatrocentos e 
quarenta e um mil, cento e cinquenta e seis reais), dividido em 
5.441.156 (cinco milhões, quatrocentas e quarenta e uma mil, cento e 
cinquenta e seis) ações ordinárias sem valor nominal.

§1° Cada ação ordinária conferirá direito a um voto nas deliberações da 
assembleia geral de acionistas.
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CAPITULO III 
ASSEMBLEIA GERAL

4
Art.6° Os acionistas reunir-se-ão em assembleia geral ordinariamente 
nos quatro primeiros meses seguintes ao encerramento de cada 
exercício social e, extraordinariamente, sempre que necessário, 
observadas em sua convocação, instalação e competências as 
disposições legais aplicáveis e este estatuto.

Parágrafo único. A convocação da assembleia geral será feita pelo 
diretor presidente ou pelo conselho de administração, por meio de 
avisos publicados na imprensa, sem prejuízo do disposto no Artigo 123 
da Lei n° 6.404/76.

Art. 7o A assembleia geral será presidida pelo presidente do conselho de 
administração ou, em sua ausência, por qualquer outro membro do 
conselho ou diretor escolhido pelos acionistas dentre os presentes. O 
presidente convidará outro dentre os presentes para atuar como 
secretário.

Art. 8o As decisões da assembleia geral, ressalvadas as exceções 
previstas em lei, serão tomadas por maioria de votos, não se 
computando os votos em branco.

Art. 9o Os acionistas poderão fazer-se representar em assembleias 
gerais por mandatário constituído há menos de 1 (um) ano.

CAPÍTULO IV 
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Art. 10° A administração da Companhia competirá ao conselho de 
administração e à diretoria.

CAPÍTULO V 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 11. O conselho de administração será composto de 3 (três) 
membros efetivos e 1 (um) membro suplente, todos acionistas da 
Companhia, residentes no país ou não, eleitos e destituíveis a qualquer 
tempo pela assembleia geral, para um mandato de 2 (dois) anos, 
permitida a reeleição.

§1° Os conselheiros tomarão posse mediante termo lavrado no livro de 
ata de reuniões do conselho de administração.

§2° Os membros do conselho de administração elegerão, dentre seus 
membros, o presidente do conselho de administração.

1109



CAPITULO III 
ASSEMBLEIA GERAL

Art.6° Os acionistas reunir-se-ão em assembleia geral ordinariamente 
nos quatro primeiros meses seguintes ao encerramento de cada 
exercício social e, extraordinariamente, sempre que necessário, 
observadas em sua convocação, instalação e competências as 
disposições legais aplicáveis e este estatuto.

Parágrafo único. A convocação da assembleia geral será feita pelo 
diretor presidente ou pelo conselho de administração, por meio de 
avisos publicados na imprensa, sem prejuízo do disposto no Artigo 123 
da Lei n° 6.404/76. ' "

Art. 7o A assembleia geral será presidida pelo presidente do conselho de 
administração ou, em sua ausência, por qualquer outro membro do 
conselho ou diretor escolhido pelos acionistas dentre os presentes. O 
presidente convidará outro dentre os presentes para atuar como 
secretário.

Art. 8o As decisões da assembleia geral, ressalvadas as exceções 
previstas em lei, serão tomadas por maioria de votos, não se 
computando os votos em branco.

Art. 9o Os acionistas poderão fazer-se representar em assembleias 
gerais por mandatário constituído há menos de 1 (um) ano.

CAPÍTULO IV 
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Art. 10° A administração da Companhia competirá ao conselho de 
administração e à diretoria.

CAPÍTULO V 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 11. O conselho de administração será composto de 3 (três) 
membros efetivos e 1 (um) membro suplente, todos acionistas da 
Companhia, residentes no país ou não, eleitos e destituíveis a qualquer 
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§2° Os membros do conselho de administração elegerão, dentre seus 
membros, o presidente do conselho de administração.
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§3° O quorum mínimo para instalação das reuniões do conselho de 
administração em primeira convocação será de 3 (três) conselheiros e as 
decisões serão tomadas por maioria de votos dos presentes. O quorum 
mínimo para instalação das reuniões do conselho de administração em 
segunda convocação será de 2 (dois) conselheiros e as decisões serão 
tomadas por unanimidade de votos.

§4.° A remuneração global dos conselheiros será fixada pela assembleia 
geral, cabendo ao seu presidente sua distribuição.

Art. 12 Em caso de vacância permanente do cargo de conselheiro, 
deverá ser imediatamente convocada assembleia geral para eleger o 
substituto.

§ 1.° Até a posse do substituto, ocupará o cargo vacante o membro 
suplente do conselho de administração.

§ 2.° O substituto eleito para preencher cargo vago completará o prazo 
de gestão do substituído.

Art. 13. O conselho de administração reunir-se-á ordinariamente a cada 
trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu 
presidente ou por dois de seus membros.

Art. 14 Além das atribuições que lhe comete a lei, compete ao conselho 
de administração:

I - fixar a orientação geral dos negócios de Companhia;

II - eleger e destituir os diretores da Companhia e fixar-lhes as 
atribuições, observado o que a respeito dispor o presente estatuto;

III - fiscalizar a gestão dos diretores e examinar, a qualquer tempo, os 
livros e papéis da Companhia, bem como solicitar informações sobre 
contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;

IV - convocar a assembleia geral, nos termos da lei e deste estatuto;

V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da 
diretoria;

VI - aprovar qualquer alteração no planejamento anual da Companhia;

VII - aprovar distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, 
para posterior ratificação pela assembleia geral;

VIII - deliberar sobre o resgate, amortização ou compra de ações pela 
Companhia; / r~\r /
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IX - eleger e destituir os auditores independentes;

X - deliberar sobre a definição e alteração da remuneração, direta ou 
indireta, dos diretores.

XI - deliberar sobre a alienação ou oneração, por qualquer forma, de 
qualquer ativo permanente da Companhia;

XII - ressalvado o disposto nos artigos 6o e 7o, deliberar sobre a prática 
de quaisquer atos e assinatura de quaisquer documentos que obriguem 
a Companhia e/ou exonerem terceiros de responsabilidades para com 
ela envolvendo valores que excedam, em uma ou mais operações, a 
quantia de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), que deverá ser 
corrigida anualmente (mês de junho) pela variação do IPCA verificada 
no período ou, na falta deste, por índice que venha a substituí-lo.

XIII - deliberar sobre qualquer acordo ou contrato entre a Companhia e 
qualquer de seus administradores, acionistas e respectivos sócios ou 
administradores, ou empresas nas quais estas pessoas sejam sócias; e

XIV - aprovar qualquer voto da Companhia em suas controladas, 
inclusive a eleição dos respectivos administradores.

CAPITULO VI 
DIRETORIA

Art IS A  diretoria da Companhia será composta por no mínimo 2 (dois) 
e no máximo 5 (cinco) Diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo 
pelo conselho de administração, sendo um deles designado Diretor 
Presidente, outro Diretor de Relações com Investidores, e os demais 
Diretores sem designação específica. Os Diretores serão eleitos pelo 
conselho de administração para um mandato de 2 (dois) anos, admitida 
a reeleição, devendo os mesmos permanecer nos cargos até a posse dos 
novos membros eleitos.

Parágrafo único. Os diretores tomarão posse mediante termo lavrado no 
livro de ata de reuniões da diretoria.

Art. 16 Em caso de vacância no cargo de Diretor ou impedimento do 
titular, será convocada, dentro de 30 (trinta) dias, reunião do conselho 
de administração para eleição do substituto, a fim de cumprir o 
restante do mandato do substituído.

Art. 17 Os Diretores terão poderes para representar a Companhia ativa 
e passivamente, em juízo ou fora dele, incumbindo-lhes executar e fazer 
executar, dentro de suas respectivas atribuições, as disposições deste 
estatuto e as deliberações do conselho de administração e da 
assembleia geral.
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§ Io A Companhia somente se vinculará ou obrigará mediante a 
assinatura de 2 (dois) Diretores agindo em conjunto, sendo um deles, 
necessariamente, o Diretor Presidente ou o Diretor de Relações com 
Investidores, a assinatura de 1 (um) Diretor agindo em conjunto com 1 
(um) procurador da Companhia, observados os limites estabelecidos na 
respectiva procuração.

§ 2 o Os procuradores da Companhia serão nomeados por instrumento 
subscrito por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo um deles 
necessariamente o Diretor Presidente ou o Diretor de Relações com 
Investidores. A procuração terá prazo de validade não superior a 1 (um) 
ano, devendo ser expressamente especificados os poderes outorgados, 
sob pena de invalidade do mandato. As procurações com a cláusula "ad 
judicia” ou ”ad judicia et extra" poderão ter prazo indeterminado.

§3 ° Ê vedado aos Diretores e aos procuradores obrigar a Companhia 
em negócios estranhos ao seu objeto social, bem como praticar atos de 
liberalidade em nome da Companhia.

Art. 18. Compete aos Diretores:

I - conduzir os negócios da Companhia em atendimento ao 
planejamento anual aprovado pelo conselho de administração;

II - assegurar o cumprimento da lei e deste estatuto social pela 
Companhia;

III - administrar, gerenciar e supervisionar os negócios da Companhia;

IV - emitir e aprovar as instruções e os regulamentos internos para 
gestão ordinária da Companhia; e

V - criar e eliminar cargos não estatutários, bem como aprovar a 
contratação de pessoal e fixar-lhes os níveis de remuneração.

Art. 19 Compete especificamente ao Diretor de Relações com 
Investidores, além das matérias referidas no art. 18 acima:

I - representar a Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários, 
acionistas, investidores, bolsas de valores, Banco Central do Brasil e 
demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de 
capitais;

II - planejar, coordenar e orientar o relacionamento e a comunicação 
entre a Companhia e seus investidores, a Comissão de Valores 
Mobiliários e as entidades em que os valores mobiliários da Companhia 
sejam admitidos à negociação;
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III - propor diretrizes e normas para as relações com os investidores da 
Companhia;

IV - observar as exigências estabelecidas pela legislação do mercado de 
capitais em vigor e divulgar ao mercado as informações relevantes sobre 
a Companhia e seus negócios, na forma requerida em lei;

V - guardar os livros societários e zelar pela regularidade dos 
assentamentos neles feitos;

VI - se as ações forem escriturais, supervisionar os serviços realizados 
pela instituição financeira depositária das ações relativas ao quadro 
acionário, tais como, sem se limitar, o pagamento de dividendos e 
bonificações, compra, venda e transferência de ações; e

VII- zelar pelo cumprimento das regras de governança corporativa e das 
disposições estatutárias e legais relacionadas ao mercado de valores 
mobiliários.

CAPÍTULO VII 
CONSELHO FISCAL

Art. 20 O conselho fiscal é um órgão não permanente e será instalado 
pela assembleia geral a pedido de acionista, nos termos da legislação 
aplicável, tendo a composição, os poderes e as funções previstos em lei.

CAPÍTULO VIII
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E

DIVIDENDOS

Art. 21 O exercício social da Companhia encerrar-se-ã no dia 31 de 
dezembro de cada ano.

Art. 22 Ao final de cada exercício social serão levantados um balanço 
patrimonial e demais demonstrações financeiras exigidas de acordo com 
as disposições legais pertinentes.

Art. 23 Após os ajustes previstos em lei, a assembleia geral deliberará 
sobre a destinação do lucro líquido, mediante proposta da 
administração e de opinião prévia do conselho fiscal, se instalado, 
observado o disposto no presente estatuto.

Art. 24 Do lucro líquido do exercício serão aplicados 5% (cinco por 
cento) na constituição da reserva legal, que não excederá a 20% (vinte 
por cento) do capital social. A constituição da reserva legal poderá ser 
dispensada no exercício em que o saldo dela, acrescido do montante das 
reservas de capital, exceder a 30% (trinta por cento) do capital social.
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Art. 25 Do saldo do lucro líquido, a Companhia distribuirá, no mínimo, 
25% (vinte e cinco por cento) como dividendo obrigatório, em cada 
exercício social.

Parágrafo único. A assembleia geral determinará a destinação do saldo 
restante do lucro líquido do exercício, se houver.

Art. 26. Mediante deliberação do conselho de administração, a 
Companhia poderá preparar demonstrações financeiras semestrais ou 
em períodos menores e distribuir dividendos intermediários com base 
nos resultados apurados em tais demonstrações ou à conta de lucros 
acumulados ou de reserva de lucros.

Parágrafo único. Os dividendos assim declarados constituirão 
antecipação do dividendo mínimo obrigatório.

Art. 27 A Companhia, mediante deliberação do conselho de 
administração, poderá creditar ou pagar aos acionistas juros 
remuneratórios sobre o capital próprio. As importâncias pagas ou 
creditadas pela Companhia a título de juros sobre o capital próprio 
poderão ser imputadas ao valor dos dividendos obrigatórios, inclusive 
os dividendos das ações preferenciais.

Art. 28 A Companhia deverá entrar em liquidação nos casos previstos em lei e a 
assembleia geral deverá nomear o liquidante.

CAPITULO IX 
LIQUIDAÇÃO

Nome : PASCRO PARTICJPACDES SA
.Niro : 33.3.0029913-1
Protocolo: 00-2014/117295-9 - 02/04/2014

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ n® 11.995.753/0001-09 
NIRE 33.3.0029913-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 20 de agosto de 2014

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 dias 4o mês de agosto de 2014, às 09:00 horas, na 
sede social da Companhia, à Rua da Ajuda, n° 35 -  sala 1201 -  parte, Centro -  CEP 
20.040-000, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

PRESENÇA: acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se 
verifica pelas assinaturas lançadas no livro de Presença dos Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do Aviso de Convocação pela presença da 
totalidade dos acionistas, na forma do artigo 124, § 4.°, da Lei 6.404/76.

MESA: Mauro Fernando Orofmo Campos, Presidente; Bertoldo Gancz, Secretário.

ORDEM DO DIA: (i) exame, discussão e aprovação do Protocolo de Incorporação e 
Justificação, firmado em 11 de agosto de 2014 entre a administração da Companhia e da 
NITPAR PARTICIPAÇÕES S~A., sociedade por ações, com sede na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Ajuda, n° 35 -  sala 1201 -  parte, 
Centro — CEP 20.040-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.984.706/0001-84, com seu 
Estatuto Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
— JUCERJA, sob o NIRE 33.3.0031302-8 (“Incorporadora”!. com relação à 
incorporação da Companhia pela Incorporadora (o “Protocolo”'), e sua conseqüente 
extinção, com aumento do capital social da Incorporadora; 0 0  a ratificação da 
nomeação dos peritos para a realização de avaliação do patrimônio liquido da 
Sociedade, designada por meio do Protocolo; OU) aprovação do Laudo de Avaliação do 
Patrimônio Líquido da Sociedade (“Lando de AwH»rJn”V (rv) aprovação da 
incorporação da Sociedade pela Incorporadora, nos termos do Protocolo; e (v) outros 
assuntos de interesse da Sociedade.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
Empresa: PASCRO PARTICiPACOES SA 
Nire: 33300299131
Protocolo: 0020142905011 -21/08/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO. 

Serra Autenticação: 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85
erai Arquivamento: 00002662676 - 22/08/2014
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DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, realizada a leitura da Ordem do Dia e 
procedida a sua discussão, os acionistas esclarecem, em primeiro lugar, que, nos termos 
do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1 /N.° 382/2014, de 16 de julho de 2014, foi deferido pela 
Comissão de valores Mobiliários -  CVM o pedido de cancelamento de registro para 
negociação, categoria “B”, razão pela qual a Companhia, a partir daquela data, tomou- 
se uma sociedade por ações de capital fechado. Isto posto, foi deliberado, por 
unanimidade de votos, o seguinte: (i) aprovar, sem reservas, os termos e condições do 
Protocolo, que passa a fazer parte integrante desta Ata como seu Anexo 1: (ií) ratificar a 
nomeação, feita pelos administradores da Companhia, da empresa Loudon Blomquist 
Auditores Independentes, inscrita no CRC-RJ 000064/F 8, e no CNPJ sob o n° 
33.179.672/0004-08, para avaliar o acervo líquido da Incorporada e elaborar o 
respectivo Laudo de Avaliação, conforme designado no Protocolo, a qual, previamente 
consultada, aceitou o encargo e apresentou a sua avaliação, consubstanciada em balanço 
levantado em 31 de julho de 2014, com estrita observância do que estabelecem os 
critérios contábeis e a legislação societária atualmente em vigor, (iii) aprovar o Laudo 
de Avaliação da Companhia datado de 14 de agosto de 2014 e elaborado pela empresa 
nomeada nos termos do item (ii) acima, para efeito de sua incorporação pela 
Incorporadora, preparado com base em seu valor contábil, tudo em conformidade com o 
previsto no Protocolo« Laudo de Avaliação este que, lido e rubricado por todos, passa a 
fazer parte integrante da presente Ata como seu Anexo II: (iv) aprovar a incorporação 
da Sociedade pela Incorporadora e sua consequente extinção, o que se dá nesta data, por 
meio da presente Assembleia Geral Extraordinária, tudo em conformidade com o 
Protocolo« (v) fazer constar que a Incorporadora, na qualidade de sucessora da 
Companhia em todos os direitos e obrigações, assume as responsabilidades ativas e 
passivas relativas ao patrimônio da Companhia, o qual lhe será transferido nos termos 
ora aprovados, e autorizar os Administradores da Companhia, a praticar todos os atos 
que se fizerem necessários à formalização da incorporação ora aprovada, com a 
consequente versão do patrimônio da Companhia à Incorporadora, perante os órgãos 
públicos competentes e terceiros em geral.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem 
dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo 
tempo necessário à lavratura da presente ata, na forma sumária, a qual, reaberta a 
sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro,
20 de agosto de 2014. (a.a.). Presidente — Mauro Fernando Orofino Campos; Secretário 
-  Bertoldo Gancz. Acionistas: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN MARINEINFRAESTRUT. j — N £
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Certifico que a presente é côpia fiel da Ata original lavrada em livro próprio 

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2014.

t«Ua«*» -f-Ärtffc. *  «*** S.rSrAÜ----------
■ fc n ir s ^ jF S c r fe T s ~ fiír -  rSí.í >FUND0S
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P A S C R O  P A R T I C I P A Ç Õ E S  S . A .

CNPJ n° 11.995.753/0001-09 
NIRE 33.3.0029913-1

A t e  d a  A s s e m b l e i a  G e r a l  E x t r a o r d i n á r i a  

r e a l i z a d a  e m  2 0  d e  a g o s t o  d e  2 0 1 4

06 ^

5 Acionistas Acões ordinárias
Y

FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES MEZANINO DIAMOND 
MOUNTAIN MARINEINFRAESTRUTURA

5.441.156 100

t q t a l 5.441.156 100

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2014.

17o OFICIO DE NOTBS J® Tabaliao Carlos RIfaorlo Firmo 01 luaIra 
Rua do Corno 63 -  Centro -  Rio do Janeiro -  RJ. T o !: 2107-9868. 

Reconheoo ror semelhança a f lm a  de= BERTOLDO GflNCZ (X000001201
Rio da Janeiro. 20 do «oeoto dd 2014. Conf. por;  --
E* teatanunho JU.IUZ,. da uerdada. Saruontla
«**.----------------------------------------------------------------  362 TJ*FUH00S

M arljagrarecrd» d a t J  Goníale* -  ftul. Total ■
EBL0-2E351 KUS Conaulta aa httr#://uuu3.t j r J .Jua.br/aj Ltruhiieãl
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PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO
d«

PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
pela

NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

Pelo presente instrumento particular, celebrado entre as administrações da:

|§p PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede à 
Rua da Ajuda, n° 35 -  sala 1201 «  parte, Centro — CEP 20.040-000, na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 
11.995.753/0001-09, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro — JUCERJA sob NIRE 33.3.0029913-1, neste ato 
representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. M auro Fernando Orofino Campos, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 1.592.110, 
expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n° 029.765.017-34, residente e 
domiciliado à Praia do Flamengo, n° 334, apto. 1001, Flamengo, CEP: 22.210-030, na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e pelo Diretor, Sr. Bertoldo 
Gancz, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da carteira de identidade emitida 
pelo CREA/RJ n° 22495/D, inscrito no CPF/MF sob o nQ 027.398.527-20, residente e 
domiciliado na Rua Jaguarandás, 1000, Bloco % apto 1203, Barra da Tijuca, CEP n° 
22.7760-50, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, doravante 
denominada simplesmente como “Incorporada”: e

NITPAR PARTICIPAÇÕES S,A, (atuai denominação social da 
NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.), sociedade por ações, com sede na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Ajuda, n° 35 -  sala 1201 — parte, 
Centro -  CEP 20.040-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.984.706/0001-84, e com 
seu Estatuto Social ora em fase de registro perante a Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro: - JUCERJA, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. Mauro 
Fernando Orofino Campos, acima qualificado; e pelo seu Diretor sem designação 
específica, Sr. Pedro Celestino da Silva Pereira Filbo. brasileiro, divorciado, 
engenheiro civil, registrado no CREA/RJ sob o n° 16.294/D, residente e domiciliado à 
Rua Conselheiro Lafaiete, n° 98, apto. 701, Copacabana, CEP 22081-020, na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, doravante denominada simplesmente como
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“ In co rp o ra d o ra ” . e, em conjunto com a Incorporada, doravante denominadas como 
“Sociedades”  ou, indistintamente, como “ Sociedade” :

vêm firmar o presente Protocolo de Incorporação e Justificação, ficando consignados os 
motivos, bem como estabelecidos os termos e condições que deverão reger a 
incorporação da Incorporada pela Incorporadora, conforme a seguir exposto:

1. A Incorporada tem seu capital social de R$ 5.441.156,00 (cinco milhões, 
quatrocentos e quarenta e um ml! £ cento e cinquenta e seis reais), dividido em 5.441,156 
(cinco milhões, quatrocentos e quarenta e uma mil e cento e cinquenta e seis) ações 
ordinárias sem valor nominal, todas detidas pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES MEZANINO DIAMOND MQUNTAIN MARINE 
INFRAESTRUTURA, atual denominação do RN INDÚSTRIA NAVAL -  FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, inscrito no CNPJ sob o n° 
13.748.601/0001-29.

1.1. Nos termos do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-l/N.,, 382/2014, de 16 de julho de 
2014, os Administradores da Incorporada esclarecem que foi deferido pela Comissão de 
valores Mobiliários — CVM o pedido de cancelamento de registro para negociação, 
categoria “B”, razão pela qual a Companhia, a partir daquela data, tomou-se uma 
sociedade por ações de capital fechado.

2. A Incorporadora tem seu capital social de RS 140.00,00 (cento e 
quarenta mil reais), totalmente integralizado, dividido em 140.000 (cento e quarenta 
mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, das quais 139.999 (cento e trinta 
e nove mil e novecentas e noventa e nove) ações ordinárias são detidas pela PASCRO 
PARTICIPAÇÕES S.A., a Incorporada, e 1 (uma) ação ordinária é detida por 
MAURO FERNANDO OROFINO CAMPOS.

3. A incorporação da Incorporada pela Incorporadora, como proposta neste 
Protocolo, justifica-se por integrar um projeto de reestruturação societária que, uma 
vez concretizado, resultará em maior eficiência operacional, administrativa e 
financeira, bem como na redução dos custos operacionais dessas sociedades, 
propiciando maior rentabilidade às atividades rim da estrutura como um todo.

4. Pelo motivo acima exposto, as Administrações de ambas as Companhias 
decidem submeter à deliberação de seus acionistas proposta objetivando a incorporação
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Nire: 33300299131
Protocolo: 0020142905011 -  21/08/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO. 

Serra Autenticação: 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85
erai Arquivamento: 00002662676 -  22/08/2014

1122



t

da Incorporada pela Incorporadora, operação esta que, sendo aprovada, obedecerá os 
seguintes procedimentos e condições:

(i) para a avaliação do patrimônio líquido da Incorporada serão [ 
adotados os critérios contábeis de avaliação previstos nos Artigos 183 e 184 da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, de acordo com Balancete Patrimonial levantado em 
31.07.2014. As variações patrimoniais posteriormente sofridas pelo patrimônio líquido 
da Incorporada, entre a data do Balancete Patrimonial e a data da realização da operação 
de incorporação, serão absorvidas pela Incorporadora;

(ii) as Administrações da Incorporadora e da Incorporada, desde já, 
concordam em designar como peritos avaliadores do patrimônio liquido da Incorporada, 
ad referendum  das respectivas Assembleias Gerais Extraordinária da Incorporada e  da 
Incorporadora, a empresa L o u d o o  B l o m q u i s t  A u d i t o r e s  In d e p e n d e n te s , inscrita no 
CRC-RJ 000064/F-8, e no CNPJ sob o n° 33.179.672/0004-08.

(Ui) ainda sujeito à confirmação pelos peritos avaliadores, o valor 
patrimonial contábil da Incorporada a ser incorporado pela Incorporadora é de 
RS 7.061.191,00 (sete milhões, sessenta e um mil, cento e noventa e um reais);

(iv) por força da incorporação aqui tratada, a totalidade das ações do 
capita) social da Incorporada detida por FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN MARINE 
INFRA ESTRUTURA será extinta e substituída pelas novas ações conforme item (vi) 
abaixo;

(v) também por força da incorporação aqui tratada, por ser a 
Incorporada controladora da Incorporadora, as ações detidas pela Incorporada no capital 
social da Incorporadora serão transferidas ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN MARINE 
INFRAESTRUTURA;

(vi) ainda por força da incorporação aqui tratada, o capital social da 
Incorporadora deverá ser aumentado em RS 7.061.191,00 (sete milhões, sessenta e um 
mil, cento e noventa e um reais), com a emissão de 7.061.191 (sete milhões, sessenta e 
uma mil, cento e noventa e tuna) novas ações ordinárias nominativas e sem valor 
nominal, sendo todas as novas ações atribuídas ao acionista FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN 
MARINE INFRAESTRUTURA em substituição às ações extintas nos termos do item
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(iv) acima. Dessa forma, o capitai social da Sociedade deverá passar de R$ 140.00,00 
(cento e quarenta mil reais), para R$ 7.201.191,00 (sete milhões, duzentos e um mil, 
cento e noventa e um reais), dividido em 7.201.191 (sete milhões, duzentos e uma mil, 
cento e noventa e uma) ações ordinárias nominativas e son valor nominal;

como resultado da incorporação ora proposta e conseqüente 
extinção da Incorporada, todas as sua operações, ativos, passivos e obrigações serão 
integralmente transferidas para a lncorporadora, que sucederá a Incorporada em todos 
os seus direitos e obrigações de toda e qualquer natureza.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam os Administradores da lncorporadora 
e da Incorporada o presente Protocolo em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito, 
juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Riô de Janeiro, 11 de agosto de 2014.

SCRO PARTICIPAÇÕES S.s 1— P^SCRC

itjL
Por: Mauro Fernando Orofino Campos 

Cargo: Diretor Presidente

ITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

Por. Mauro Fernando Orofino Campos 
Cargo: Diretor Presidente

Testemunhas:

 7
Por: Pedro Celestino da Silva PereiraFilho 

Cargo: Diretor

&

Valéria Çk'Mi Serra 

Secretária Geral
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17o OFICIO OE NOTRS -  Tabellen Carlo« Alberto Flrao O liva lr« /  
Ru« do Carmo 63 -  Centra -  Rio de Janeiro -  RJ. T e l: 2187-988y 

Reeonheoo rer eeaalhenoa e flrea da BERTOLDO BRNCZ í X0000B120107) /
Rio de Janeiro. 20 de Meeto de 2014. Conf. p e r -  ----------------
Em teataaunho ■■/Hulf, da uerdada. Serventia
______________ f ÿ w j __________________36Z TJ*FUNDOS
Mariza Rr arecld^d a C J ä n a l e i  -  Rul. Total 

EAL0-263S3 YXN Consulte ee h tlre ://uuu3.tjrj.Jue.br/elterubl loo

17« 0F1C10 O E N O T R S  -  Tabellao Carlas Rlberlo Flrmo Ollueira 
Rua do Cereo 63 -  Ceirt.ro -  Rio de Janeiro -  RJ. Te l' 2107-T—  

Raoonh«90«<y «analhanO« a flraa de- MRURO FERNRNOO OROFINO

Rio da Janeiro. 20 da aaosto da 2014. Cbnf. rar- ________
Ee  l a a t a a u n h q f  da uardade. Seruentia
 --------- ------------------------------------------ --------------------  36Z TJafUNDOS
Mariza fyarlolia A  C. Gonzalez - flut. Total „

ERL0-27507 OGM Consulte en MlraV/uuu3.tjrj.Jua.br/siterublleo

.  r i ^ o n v o .

CORRER ixárnÍSSÈT** 9 f , n “  d , :  PEDR0 ® O T l W  MAROJES
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Loudon Blomquist

Paacro Participações S.A 
Nitear Participações SLA

Laudo de Avaliado do Patrimônio Liquido 
em 31 de iulho de 2014.

Yfeléna Serra

Secretária Geral
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Loudon Blomquist r5Õl
      A N O S  f
A U D I T O R E S  I N D E P E N D E N T E S  i  - .......

Malriz FOlal Escritório
S io  Patdo - SP Rio de Janeiro - RJ B rasia  -  DF

Rua Senador Paulo Egidio, 72 — Conj. 1.007/9- Sé Av. Pres. Vargas» 509 — 3o andar -  Centro 5CS-Quadra 06 -B I. A —Conj. 40Z
S ío P b J o - S I»®.OBh OlJOOÔSOé Rio de Janeiro -  RI -CGF; 20.071-003 Edifício C arioca-lkasH à-D F -C E P : 70.325,900
E-ioail: kmdonsp@kHKÍon com.br E-aaii: secretari8@ltnidon.cain.br E-maiJ: piojctos^Joudon com.br
T c l :( l  1)3104-8303/3101-7782 Tel.:(2l) 2S09-8658 T d : (61)3225-0120/ 3963-0705

Fax: ( I I ) 3104-3426 Fam (21) 2242-7212

L A U D O  D E  A V A L I A Ç Ã O

LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES, inscrita no CRC-RJ -  n° 

000064/F-8, CNPJ sob o n° 33.179.672/0004-08, filial na Av. Presidente Vargas, 509 — 3o andar %» 

centro —‘Rio de Janeiro -  RJ, nomeada pelos acionistas da Nitpar Participações S A ., CNPJ sob o 

07.984.706/0001-84, para avaliar o Patrimônio liquido real da empresa Pascro Participações S.A, 

CNPJ sob o n° <0.995.753/0001-09, para fins de incorporação, conforme disposto no art. 8° da lei 

n° 6.404/76, vem apresentar o seu Laudo de Avaliação conforme termos abaixo:

1 )  A v a l i a ç ã o  d o  P a t r i m ô n i o  L t a n i d o  C o n t á b i l

Na sede da Pascro Participações I Á  foram-nos apresentados os atos constitutivos, os livros e 

registros contábeis e as demonstrações financeiras da empresa, e das suas controladas Rio Nave 

Serviços Navais Ltda. e Rio Nave 2010 Construção Naval Ltda., na data de 31de julho de 2014, 

para fins de avaliação do seu Patrimônio líquido contábil.

Constatamos, através dos nossos exames, que os registros contábeis e as demonstrações 

financeiras foram preparados consoante praticas contábeis recomendadas pelo Conselho Federal 

de Contabilidade e em observância do disposto nos arts. 183 é 184 da lei n® 6.404/76.

1 * 1 )  E l e m e n t o s  d o s  A t i v o s  e  P a s s iv o .

Conforme balanço patrimonial especial levantado em 31 de julho de 2014, são os

%

/ '"N  Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
/  |  Empresa: PASCRO PARTICIPAÇÕES SA
/ I \ L Í  Nire: 33300299131

1J7 \ y  Protocolo: 0020142905011-21/08/2014
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Loudon B lom quist1

Ativo
Ativo Circulante

Bancos Conta Movimento 
Banco do Brasil S.A., 
Banco BVA S.A -  conta n°

Balanço em 
31/07/2014

1.000

1.500.000
19.161

Ajustes Para 
Fins de 

Incorporação

Saldos
Aiustados

1.000

1.500.000
19.161

1.520.161 - 1.520.161
Impostos a Recuperar 
IRRF sobre Aplicações Financeiras 
IRRF sobre Contratos Mutuo 
INSS a Recuperar 
IOF a Recuperar

214.298
49.981

620
50.708

- 214,298
49.981

621.
50.708

315.608 - 315.608
Sub-total 1.835.769 1.835.769

Ativo Não Circulante 
Ativo Realizado a Loneo Prazo

Adiantamento para Futuro Aumento de 
Capital — Rio Nave Serviços Navais Ltda.

19.479.895 - 19.479.895

Empréstimos a Terceiros 5.214.116 . 5.214.116
EIF Engenharia e Investimentos 24.694.011 - 24.694.011

Investimentos

Participação Societária (Ágio)
Rio Nave Serviços Navais Ltda.
Nitpar Participações S.A
Avaliação do investimento na Rio Nave
Serviços Navais Ltda. (good will)

70.608.720 (d) 
3.200.000 (e)

< 70.608.720> 
<3.200.000>

143.525.000 143.525.000

Total do Ativo
73.808.720

100.338.500
69.716.280
69.716.280

143.525.000
170.054.780

Menos: Passivo Circulante

Fornecedores 34.719 r ~ S. 34.719

Folha de pagamentos-Administradores 
Encargos sociais a recolher

1.770

A qŜ  tT

(a)
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Loudon Blomquist r5QÍ

Obrigações Tributarias:

IRRF a Recolher sobre folha de Pagamento. 11 - 11
IRRF a Recolho* -  Pessoas Jurídicas 2.112 - 2.112
PIS / COFINS / CSLL a Recolher 13.039 - 13.039
IOF a Recolher 41.960 - 41.960
Ttxan / Multas-CVM. 277.313 - 277.313

334.435 - 334.435
Outras contas a pagar 170.208 - 170.208

sub-total 541.132 - 541.132

Passivo Exi&ível a Longo Prazo
Provisão Para Perdas 114.139.708 - 114.139.708 (g)
Contas a Pagar a Empresas Controladas 92.150 - 92.150

Empréstimo junto a Instituição Financeira
Banco BVA S.A 48.220.599 . 48.220.599 (h)

Sub-total 162.452.457 - 162.452.457

Total do Passivò 162.993.589 - 162.993.589
Patrimônio Líauido <62.655.089> - 7.061.191

1-2) ELEMENTOS QUE INTEGRAM O PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Capitai Social 5.441.156 k . 5.441.156 0)
Reserva de Capital 68.228.583 - 68.228.583 Ü)
Ajuste Patrimonial Para Fins de 
Incorporação % 69.716.280 69.716.280 (k)
Prejuízos Acumulados <136.324.828> - <136.324.828>
Patrimônio Liquido Ajustado <62.655.089> 69.716.280 7.061.191

Informações Complementares

(a) Deposito no Banco do Brasil S.A., referente integralização de aumento de capital.

(b) Empréstimo de mutuo concedido a EIF Engenharia e Investimentos em setembra/2012 
atualizado pelo CDI mais 12%.

(c) Adiantamento para futuro aumento de capital concedido á empresa controlada Rio Nave 
Serviços Navais Ltda.

(d) Ágio na compra da Rio Nave Serviços Navais S.A., representando 99,99%, tendo como 
fundamento a geração de lucros futuros.

Valéria Ç r lA  Serra 

Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
Empresa: PASCRO PARTICIPAÇÕES SA 
Nine: 33300299131
Protocolo: 0020142905011 -21/08/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO. 
Autenticação: 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85 
Arquivamento: 00002662676 -  22/08/2014
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Loudon Blomquist r5Ql

(e) Ágio na compra da participação na Nitpar Participações Ltda., tendo como fundamento a 
geração de luõrõs futuros.

(0  “Good Will” apurado para fins de incorporação, sobre a participação societária na Rio Nave 
Serviços Navais Ltda.

(g) Provisão para perdas
Provisão constituída em face ao Patrimônio líquido negativo da empresa controlada Rio Nave 
Serviços Navais Ltda., no montante de R$ 114.139.708.

(h) Empréstimo junto ao Banco BVA S.A, assumido no processo da comina da Rio Nave Serviços 
Navais Ltda., no ano de 2012, atualizado para 31/07/2014, no montante de R$ 48.220.S99.

(i) Capital Social
Capital Social de RS 5.441.156,00 (cinco milhões quatrocentos e quarenta e uni mil cento e 
cinquenta e seis reais) representado por 5.441.156 (cinco milhões quatrocentas e quarenta e 
uma m l cento e cinquenta e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Á ultima 
Assembleia que, aprovou o aumento do capital para R$ 5.441.156.00, fbi realizada em 
31/3/2014.

(j) Reserva de Capital — (Reserva Livre) ágio na subscrição e integral ização do capital social, com 
saldo em 31/07/2014 de R$ 68.228.583.

(k) Ajuste Patrimonial para Fins de Incorporação, determinado pela avaliação do investimento na 
Ri© Nave Serviços Navais Ltda., com base no fluxo de caixa descontado, no valor estimado de 
R$ 143.525.000, que após dedução dos ágios constantes dos registros contábeis apurados no 
processo de compra dessa empresa, apontou o saldo de R$ 69.716.280.

A v a l i a ç ã o  E c o n ô m i c o  F i n a n c e i r o  A t r a v é s  do F l u x o  de f u i n  Descontado fGood W i l l !

Os acionistas da Nitpar Participações SA. contrataram a empresa especializada TREVO 

CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA. CNPJ ft“ 10.649.395/0001-01 para fins de avãiíação 

econômico-financeira, através do fluxo de caixa descontado da empresa Rio Nave Serviços 

Navais Ltda., controlada pela Pascro Participações S.A., utilizando as premissas fornecidas pela 

Diretoria, i

q-w ̂
, p

/ ~ \  Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
/  \  Empresa: PASCRO PARTICIPAÇÕES SA
/ \ \ /Â  Nire: 33300299131

\ J / 1  ^  Protocolo: 0020142905011-21/08/2014
y j y  Y  CERTIFICO O  DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Valéria ç / f t  Serra Autenticação: 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85
secretária Geral Arquivamento: 00002662676 -  22/08/2014
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2 . 1 )  T r a n s c r i ç ã o  d o  S u m a r i o  d o  L a u d o  a p r e s e n ta d o  p e la  T r e v o  C o n s u l t o r i a  E s t r a t é g i c a  

L t d a . ,  d a t a d o  d e  1 3  d e  a g o s to  d e  2 0 1 4 .

Transcrevemos abaixo o “Sumario Executivo” constante do Laudo de Avaliação 

Econômico — Financeira, preparado pela Trevo Consultoria Estratégica Ltda — Global 

Trevo Consulting datado de 13 de agosto de 2014:

“Nosso trabalho de avaliação econômico-financeira da Rio Nave Serviços Navais LTDA.

("Em presa" ou “Rio Nave ”)  compreendeu e incluiu:

•> A s prem issas da Administração que refletem as perspectivas de crescimento das 
operações para os próxim os nove anos;

% Análise dos investimentos realizados pela Empresa;

% Análise das demonstrações financeiras de 2012 e 2013 e balancete a ti ju lho  de 2014.

4> Entrevistas e reuniões com os principais executivos da Empresa para obter informações 
sobre as operações, o cenário atual e as perspectivas do negócio;

% Modelagem econômico-financeira das operações do Empresa; e

% Preparação e apresentação do nosso laudo de avaliação, destacando as principais 
prem issas, considerações envolvidas e os resultados obtidos.

O valor da Empresa è dado pelas perspectivas de rentabilidade fu tura  calculada utilizando- 
se o método de Fluxo de Caixa Descontado ( “FCD ”), que reflete adequadamente o retom o  
esperado, considerando o  risco pais e o  risco intrínseco ao tipo de negócio, sendo também  
apropriado p o r capturar adequadamente as oportunidades do negócio e por ajustar os 
eventos extraordinários.

M etodologias de avaliação

f ip o  dfí Avíiüiiçõo | fcourty V.ilui; (R$f Nútnc.rD  d i ' .  q u o ta s “reço  por q u n u r , IRS| 1

V;i>or p.ilrim ontaf N/A 11.450.000 N/A

Mú?l ipfos d/*, m e rr j id o 57.744.691 11JI50.000 5,04

143.S2S.7S2 11.450.000 12.54

f i ~ \  Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
/ \  Empresa: PASCRO PARTICIPAÇÕES SA
/ I [ j j J  Nire: 33300299131

\J/l .  Protocolo: 0020142905011-21/08/2014
X  CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O  REGISTRO SOB O  NIRE E DATA ABAIXO,

valéija ç/M. Serra Autenticação: 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85
Secretária Geral Arquivamento: 00002662676 -  22/08/2014
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Metodologia Prepo por quota

Loudon Blomquist r5ÕI

Comentários

Valor patrimonial D H/A Representa o património liquido dividido 

pelo número total de quotas da Empresa

Múkipios de mercado a ass/tt Considera o  valor da Empresa pelos 
múltiplos de companhias comparáveis

R im » de caixe descontado O R$12,54 Reflete as perspectivas de rentabSdade 
futura da Empresa traiidas a valor 

preseme por uma taxa de desconto

Nosso laudo tem como objetivo exclusivo dar suporte aos quotistas da Empresa em relação 
ao valor econômico-financeiro da Rio Nave Serviços Navais LTDA.
Com base ms resultados obtidos a partir das projeções descritas neste relatório, emendemos 
que o valor estimado de R$143.525 mil (cento e quarenta e três milhões, quinhentos e vinte e 
cinco m il reais) para a totalidade das quotas da Empresa, calculado com base no método de 
rentabilidade fidura, na data-base de 31 de julho de 2014, utilizando o custo médio 
ponderado de capital nominal em reais de 19,4%, bem como estabilidade do crescimento na 
perpetuidade, incorpore as expectativas da Administração quanto à capacidade operacional 
da Empresa.

São Paulo, 13 de agosto de 2014 Eduardo Peres - Sócio-diretor
GlobalTrevo Consulting 
CNPJ10.649.395/0001-01 ”

3) Patrimônio Liquido da Pascro Participações S.A -  Ajustado com os efeitos da avaliação 

do “GOOD W1LL”.

• Patrimônio Liquido Contábil em 31 de julho de 2014. < 62.655.089 >

• “GOOD W1LL” apurado conforme Laudo de Avaliação das 

quotas de capital da Rio Nave Serviços Navais Ltda., preparado

pela empresa Trevo Consultoria Estratégica Ltda. 143.525.000

• Ágio apurado no processo de compre da Rio Nave Serviços

Navais Ltda. constante dos registros contábeis < 70.608.720 >

• Ágio apurado no processo de compra da Rio Nave 2010

Construção Naval Ltda. constante dos registros contábeis <  3.200.000>

Patrimônio Liquido Ajustado R$ 7.061.191

A TV!

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
Empresa: PASCRO PARTICIPAÇÕES SA 
Nire: 33300299131
Protocolo: 0020142905011 -21/08/2014
CERTIFICO 0  DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O  NIRE E DATA ABAIXO. 
Autenticação: 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85 
Arquivamento: 00002662676 -  22/08/2014
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4) Avaliamos o Patrimônio da Pascro Participações ÉiÃ, para fins de incorporação 

pela Üitpar Participações S.A. em R$ 7.061.191 (sete milhões sessenta e um mil e cento e 

noventa e um reais).

5) Declaramos, para É ü  de avaliação, que não temos conhecimento da ocorrência de 

qualquer fato relevante entre 31 de Jtdho de 2014 e a presente data que nos termos da 

legislação atual devessem ser ajustados.

Ôs abaixo assinados colocam-se á disposição de V.Sas. e da Assembleia Geral dos acionistas, 

para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o presente Lattdo de Avaliação.

Riò de Janeiro, 14 fle agosto da 2014.

Loudon Blomquist Auditores Jpdependentes 
CRC-RJ

Noel Lniz Ferreh 
Contador 

CRC-RJ-23.317-TSP-1458-S-RJ

8

J f K  Junta Comercial Estado do Rio de Janeiro
/ \  Empresa: PASCRO PARTICIPAÇÕES SA
I \ l M  Nine: 33300299131
I  j )  Protocolo:0020142905011 -21/08/2014

y *  CERTIFICO O  DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E  O REGISTRO SOB O MIRE E DATA ABAIXO.
Valérja Çí-ft Serra Autenticação: 773D26DBA625E9432C6C24D2B8CC74D8CE01CE34A4F339555D7122506E340B85

Secretária Geral Arquivamento: 00002662676 -  22/08/2014
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1 . Sumário Executivo
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Sumário executivo

Nosso trabalho de avaliação econômico-financeira da Rio Nave Serviços Navais LTDA. ("Empresa" ou "Rio Nave") 

compreendeu e incluiu:

! As premissas da Administração que refletem as perspectivas de crescimento das operações para os próximos 

nove anos;

! Análise dos investimentos realizados pela Empresa;

! Análise das demonstrações financeiras de 2012 e 2013 e balancete até julho de 2014.

! Entrevistas e reuniões com os principais executivos da Empresa para obter informações sobre as operações, o 

cenário atual e as perspectivas do negócio;

! Modelagem econômico-financeira das operações do Empresa; e

! Preparação e apresentação do nosso laudo de avaliação, destacando as principais premissas, considerações 

envolvidas e os resultados obtidos.

O valor da Empresa é dado pelas perspectivas de rentabilidade futura calculada utilizando-se o método de Fluxo de 

Caixa Descontado ("FCD"), que reflete adequadamente o retorno esperado, considerando o risco país e o risco 

intrínseco ao tipo de negócio, sendo também apropriado por capturar adequadamente as oportunidades do 

negócio e por ajustar os eventos extraordinários.

4
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Metodologias de avaliação

Sumário executivo

Tipo de Avaliação Equity Value (R$) Número de quotas
.............................

Preço por quotas (R$)

Valor patrimonial N/A 11.450.000 N/A

Múltiplos de mercado 57.744.691 11.450.000 5,04

Fluxo de caixa descontado 364.271.947 11.450.000 31,81

Metodologia Preço por quota Comentários

Valor patrimonial □ N/A Representa o patrimônio líquido dividido 

pelo número total de quotas da Empresa

Múltiplos de mercado □ R$5,04 Considera o valor da Empresa pelos 

múltiplos de companhias comparáveis

Fluxo de caixa descontado c] R$31,81 Reflete as perspectivas de rentabilidade 

futura da Empresa trazidas a valor 

presente por uma taxa de desconto

1138



Sumário executivo

Nosso laudo tem como objetivo exclusivo dar suporte aos quotistas da Empresa em relação ao valor econômico- 

financeiro da Rio Nave Serviços Navais LTDA.

Com base nos resultados obtidos a partir das projeções descritas neste relatório, entendemos que o valor estimado 

de R$364.271 mil (trezentos e sessenta e quatro milhões, duzentos e setenta e um mil reais) para a totalidade das 

quotas da Empresa, calculado com base no método de rentabilidade futura, na data-base de 31 de julho de 2014, 

utilizando o custo médio ponderado de capital nominal em reais de 18,6%, bem como estabilidade do crescimento 

na perpetuidade, incorpore as expectativas da Administração quanto à capacidade operacional da Empresa.

São Paulo, 27 de outubro de 2014

Eduardo Peres - Socio-diretor 

GlobalTrevo Consulting 

CNPJ 10.649.395/0001-01

6
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2. Informações do avaliador
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Informações sobre o avaliador

! A GlobalTrevo Consulting é uma empresa brasileira com expertise em consultoria financeira para empresas de 

todos os portes. Atualmente, temos clientes em todos os estados brasileiros, nos Estados Unidos, na Ásia e na 

Europa.

! Fundada em 2008, a GlobalTrevo Consulting possui histórico de atuação em processos de fusões e aquisições, 

projetos de investimentos e avaliação de empresas, assim como expertise em processos de reestruturação de 

dívidas, na elaboração de planejamento estratégico, em processos de aumento de capital e na captação de 

recursos junto a fundos de investimentos e BNDES.

! Os profissionais da GlobalTrevo Consulting podem atuar como negociadores, assessores técnicos e 

coordenadores de processos de fusões e aquisições, assessorando executivos, acionistas e investidores.

! Os trabalhos de avaliação econômico-financeira da GlobalTrevo Consulting utilizam a metodologia de 

rentabilidade futura, com base nos fluxos de caixa descontados e avaliação através de múltiplos operacionais e 

de resultados.

! Os profissionais da GlobalTrevo Consulting possuem vasta experiência na área financeira e no universo 

corporativo, com passagens por grandes empresas e consultorias nacionais e multinacionais.

8

1141



Experiência selecionada em avaiiação de empresas:

Informações sobre o avaliador

/ TVitaliis
PLAN O  D E  SAÚ D E

2013

Santander

2013

a r v a

2012

P r v i T i C s ú
TECHNICOOK »TECH NI PAN

2012

O

2012

C01EG10

UBERDADE

2012

klimaquip
T E C N O L O G I A  D O  F R I O

2012

OMNIA
SAÚDE OCUPACIONAL

2012

S M 3
lecnologío embsrcads

2012

Stuppendo

2013

REFRIGERAÇÃO EAQUEÚMíNJO 

FRIO OU QUINTE A MMCA DA GENTE

2013

I I  Power und productivity 

IP IP for a better wortd’M

2012

Uie.r aSI<í^

2012

I
2012

I

^ > a i r f õ ( y \  omba

2012

1142



Informações sobre o avaliador

C o m b c i

2013

^ ^ D in â m ic a T e le c o m

2013

G í G i g a C u i  / ?BHOAOtSANO WtmtllS

2013

f

Guasti
tecnologia da informarão

2013

k  S - e s s e n d s
SOLUÇÕES AMBIENTAIS

2013

AUXTER
2013

tiBRHouse
2013

í È e c o c e n t e r
diagnósticos por im agem

2013

CO M PA N Y/

2013

t'^'7
C  |  g CEN 1R0

m 1 ^ - 1  I  iniêgraoo ot 
V 1 . I  M M  1 AHNDIMENIO 1 " AO I00S0

2013

i I S s
S a ú d e

2013

Oleoveg
2013

f i è
playcenter

2013

Santa Carolina
Gestão e Serviços

»SIN D O N A
■ f l M l  I N C O R P O R A D O R A

^ r i S t a r
Diamantes

2013 2013 2013

1143



Informações sobre o avaliador
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Informações sobre o avaliador

Equipe responsável por este laudo de avaliação:

Eduardo Peres

Economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Mestre em Economia pelo IBMEC Rio de Janeiro. Eduardo 

é sócio-executivo da GlobalTrevo Consulting, responsável por prospecção e execução de processos de M&A e de 

avaliações de empresa. Trabalhou no grupo de Relações com Investidores da Medial Saúde -  operadora de planos de 

saúde listada na Bovespa. Possui experiência em planejamento estratégico, avaliação de empresas e em fusões e 

aquisições, adquirida ao longo da carreira profissional no Grupo Abril, Medial Saúde, Globex S.A. (Ponto Frio) e 

PricewaterhouseCoopers.

Gustavo Lepore

Engenharia Civil pela Faculdade Fundação Santo André (FSA- FAENG). Atuou na área da construção civil, além do 

setor público durante três anos. Na GlobalTrevo Consulting, atua na área de Finanças Corporativas, voltado para 

avaliação de empresas, análise de projetos e modelagem financeira, além de prestar apoio à área comercial.

12
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Informações sobre o avaliador

Processo de Aprovação Interna

O processo de aprovação interna da GlobalTrevo Consulting realizado para aprovação deste Laudo de Avaliação

envolveu as seguintes etapas:

" Reuniões para a discussão sobre a metodologia a ser empregada e as premissas a serem adotadas para 

elaboração do Laudo de Avaliação da Empresa, envolvendo o sócio-diretor e os analistas financeiros da 

GlobalTrevo Consulting que trabalharam nesta avaliação;

" Elaboração do Laudo de Avaliação pelos profissionais destacados da GlobalTrevo Consulting;

" Revisão do Laudo de Avaliação pela equipe responsável pelas operações de avaliação de empresas da 

GlobalTrevo Consulting;

" Submissão do Laudo de Avaliação para análise da diretoria da GlobalTrevo Consulting; e

" Discussão e implementação das exigências aplicáveis solicitadas pela diretoria, caso necessárias, a fim de obter a 

aprovação final.

13
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Informações sobre o avaliador

Declarações

" Não é titular de nenhuma espécie de quotas da Empresa, assim como os sócios e os demais profissionais 

envolvidos neste trabalho, e nem tem sob sua administração discricionária nenhuma das referidas quotas;

" Não existe qualquer conflito de interesse que lhe diminua a independência necessária ao desempenho de suas 

funções como avaliador;

Não possui informações comerciais e creditícias de qualquer natureza relativas à Empresa que possam impactar 

o laudo de avaliação que não tenham sido incorporadas a ele; e

" Dentre os métodos de avaliação, o mais adequado à definição do valor da Empresa é o de avaliação econômico- 

financeira pelo método de rentabilidade futura, através de fluxos de caixa descontados. Este método é 

amplamente utilizado em avaliações financeiras de sociedades, inclusive em operações envolvendo sociedades 

abertas.

14
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3. Metodologia

1148



Metodologia

" Valor patrimonial: patrimônio líquido apurado no balanço trimestral contido nos demonstrativos financeiros da 

Empresa relativos ao período de sete meses encerrados em 31 de julho de 2014, dividido pelo número total de 

quotas da Empresa.

" Avaliação por múltiplos de mercado: metodologia de comparação de indicadores de mercado entre empresas 

similares. Consiste em confrontar indicadores financeiros da empresa objeto da avaliação, com os de outras 

empresas comparáveis e de capitai aberto.

" Fluxo de caixa descontado: o valor da empresa é igual a soma dos valores presentes dos fluxos de caixa 

projetados (após impostos). O valor presente é calculado utilizando-se taxa de desconto referente ao custo de 

capital médio da Empresa, levando-se em conta os riscos específicos do negócio

" Metodologia escolhida: na nossa opinião de avaliadores, o valor da Empresa é melhor refletido pelas 

perspectivas de rentabilidade futura. Assim, utilizamos o método de Fluxo de Caixa Descontado ("FCD"), que 

reflete adequadamente o retorno esperado, considerando o risco país e o risco intrínseco ao tipo de negócio, 

sendo também apropriado por capturar adequadamente as oportunidades do negócio e por ajustar os eventos 

extraordinários.

16
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Metodologia

Fiuxo de Caixa Descontado

" O valor de uma empresa é dado pela perspectiva de rentabilidade futura que tal empresa apresenta a seus 

acionistas/sócios.

" O valor é calculado utilizando-se o método do Fluxo de Caixa Descontado ("FCD") e o método de Múltiplos de 

Mercado ("Múltipios"), quando aplicável.

" O método do FCD consiste em estabelecer um conjunto de premissas operacionais que são utilizadas para 

estimar os resultados futuros da Empresa por um determinado período de tempo, de modo a obter o valor dos 

fluxos de caixa futuros esperados.

" A metodologia do FCD considera os ativos e passivos operacionais envolvidos no processo produtivo da 

Empresa, os ativos intangíveis, como a marca, o conhecimento do produto, entre outros, e os ativos e passivos 

não operacionais, como o endividamento bancário, terrenos, passivos fiscais e passivos trabalhistas.

" O valor da empresa é, então, igual a soma dos valores presentes dos fluxos de caixa projetados (após impostos). 

O valor presente é calculado utilizando-se uma taxa de desconto de custo de capital médio -  WACC -  que 

remunera adequadamente os investidores, levando-se em conta os riscos específicos do negócio.
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4. Descrição da Empresa
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Histórico da Empresa

" O Estaleiro RIO NAVE originou-se do Estaleiro 

Caneco, fundado em 1886 no bairro da Saúde, no 

Rio de Janeiro, tendo se mudado para o Caju no 

ano de 1909.

" O Estaleiro Caneco foi responsável pela construção 

de mais de 150 navios dos mais variados modelos 

e capacidades, entregues não apenas para 

armadores brasileiros, como também para clientes 

de diversas Nações.

" Em 2000, já paralisado mas antes da decretação de sua falência, por iniciativa de um grupo de ex-funcionários, o 

Estaleiro Caneco foi reativado com a assinatura de um contrato de arrendamento entre as Indústrias Reunidas 

Caneco e o Rio Nave Serviços Navais Ltda., criado com o intuito de utilizar as instalações, tecnologia e expertise 

do locatário.

" No final de 2009, a RIO NAVE teve 95% de suas ações adquiridas pelo ESTAI -  Escritório de Serviços Técnicos e 

Assessoria Industrial, cujo sócio majoritário é Mauro Fernando Orofino Campos, engenheiro naval com 

experiência e inserção no setor.
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ESTAI: Empresas de projetos

" Fundado em 1966 para atuar no segmento de projetos navais, executou mais de 200 projetos de embarcações, 

construídas em estaleiros brasileiros, sob sua supervisão;

" Dominou o mercado de projetos até o declínio da indústria naval brasileira, elaborando-os para navios 

frigoríficos, cargueiros, rebocadores, portuários e de alto mar, embarcações de passageiros, de apoio para o 

Exército e para a Marinha, empurradores fluviais e marítimos, supply vessels, dragas, pesqueiros, chatas e

barcaças para diversos fins;

" Desenvolveu inúmeros estudos de viabilidade para 

o transporte marítimo, fluvial e lacustre, bem como 

foi responsável pela engenharia para implantação 

de indústrias navais e de auxílio à navegação.

" Foi pioneiro em técnicas, como: projetos de navios 

frigoríficos, tratores marítimos, pré-fabricação e 

pré-montagem de estruturas de aço e tubulações a 

bordo, o ESTAI formou equipe de técnicos 

altamente especializados, o que pode ser 

comprovado pela imensa relação de clientes 

atendidos, ao longo de mais de quarenta anos de 

atuação.
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ESTAI e Rio Nave

" A partir dessa capacitação técnica e inserção junto ao mercado de armação naval, o ESTAI entrou na área 

industrial ao assumir, em 2009, o controle da RIO NAVE;

" Com essa capacitação, a Rio Nave conseguiu se situar entre os maiores estaleiros brasileiros.
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Planta atual da Rio Nave

" A atual configuração da planta industrial do Estaleiro RIO NAVE utiliza a área total de 141.045 m2. A configuração 

da planta industrial da RIO NAVE possui um total de 142.281 m2, com a seguinte divisão:
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Principais embarcações produzidas

! Principais embarcações produzidas:

! Platform Supply Vessel Tipo PSV 09 CD (barco para transporte de cargas gerais para as plataformas):

" Comprimento total: 87,90 metros; Comprimento entre perpendiculares: 79,20 metros; Boca moldada:

19.00 metros; Ponta ao convés principal: 8,00 metros.

! Anchor Handling Tug Supply Vessel (AHTS) Tipo AH-11 (barco rebocador e manuseador de âncoras):

" Comprimento total: 93,50 metros; Comprimento entre perpendiculares: 84,90 metros; Boca moldada:

22.00 metros; Ponta ao convés principal: 9,50 metros.

! Embarcação de Apoio Marítimo Tipo AHTS:

" Comprimento total: 43 metros; Comprimento entre perpendiculares: 36,90 metros; Boca moldada: 6 

metros; Calado de projeto: 4,20 metros; Calado máximo: 5 metros.

! Navio GLP Tipo 7000m3 (EP 01 e EP 02):

" Comprimento total: 117,25 metros; Comprimento entre perpendiculares: 110,60 metros; Boca moldada: 

19,20 metros; Ponta ao convés principal: 8,60 metros; Peso leve: 4,225 toneladas; Peso leve 

descarregado: 3,124 toneladas.
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Organograma societário da Rio Nave

Organograma Societário
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Descrição do Empresa

! Denominação: RIO NAVE SERVIÇOS NAVAIS LTDA.

! Nome Fantasia: Estaleiro Rio Nave

! CNPJ: 02.653.181/0001-80

! Forma Jurídica: Sociedade Limitada.

! Objetivo Social: Prestação de serviços de projeto, construção, reparo, conservação, tratamento e pintura de 

estruturas metálicas, embarcações ao largo ou em estaleiro, prestação de serviços mecânicos, elétricos e de 

carpintaria compra e venda, importação e exportação de peças, máquinas, acessórios e tudo mais que for 

necessário à consecução deste objetivo social.

! Endereço: Rua Carlos Seidl, 714, Bairro Caju - CEP: 20931-000 - Rio de Janeiro - RJ
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Descrição do Empresa

Contato: Ruy Mochizuki -  Controller -  ruy@estaleirorionave.com.br 

Capital Social: Subscrito e integralizado, no valor de R$11.450.000,00. 

Quantidade de ações: 11.450.000 de quotas a R$1,00 cada. 

Composição Acionária:

Acionistas R$
Controle 

do Capital

PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A 11.448.300,00 99,99%

NITPAR PARTICIPAÇÕES LTD A. 1.700,00 0,01%

Total 11.450.000,00 100,0%
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5. A indústria naval
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Indústria Naval, segmento estratégico para a economia, apresenta crescimento

" O setor de indústria naval vem crescendo e gerando 

empregos nos últimos anos.

" Em 2013 a geração de empregos foi de 78,1 mil, 

com um crescimento anual médio de 22,4% (2004- 

2013). De acordo com o 1PEA, o setor naval obteve 

crescimento médio anualizado de 19,5% (2004- 

2013).

Desembolsos do FMM (R$ bilhões)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Fonte: SINAVAL

Número de empregos nos estaleiros (mil)

CAGR: 22,4% 78/1

cq 9 62,0
56,1 b3'2 '

• •
40,5

29,1 •

„ 19>6 •12,7 14,4 #
• •

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

" O Fundo da Marinha Mercante (FMM) tem por 

objetivo a disponibilização de recursos para o 

desenvolvimento da indústria naval e da marinha 

mercante. De 2006 a 2013, os desembolsos do 

FMM obtiveram um crescimento médio anualizado 

de 35,0%, impulsionando o crescimento do setor.
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O Brasi! se encontra entre os top 10 construtores mundiais de navios e plataformas

Unidades em construção (jul/2014)

País Quantidade

m China 584

2 Japão 378

3 Estados Unidos 350

m Indonésia 203

5 Holanda 197

6 Brasil 169

m Noruega 159

8 Reino Unido 131

9 Alemanha 125

10 Vietnam 111

11 Turquia 109

12 Malásia 98

13 Coreia do Sul 96

14 Itália 94

15 Cingapura 89

16 índia 75

17 França 74

18 Canadá 58

19 Finlândia 31

20 Dinamarca 30

TOTAL 3.161

Fonte: Clarksons SIN /SINAVAL 29
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Carteira de encomendas dos estaleiros relevante

Carteira de encomendas dos estaleiros (jul./2014)

Navios para 

navegação fluvial 

58%

Navios- 

patrulha para 

M arinha 

1%

Subm arinos Petroleiros Gaseiros 

------—  9% 2 %

Sondas de 

jerfu ração

Plataform as de 

produção 

4%

Navios de apoio 

marítimo i

V  16% A

3orta-contêineres e

graneleiros

1%

! A indústria de construção naval brasileira tem grande carteira de encomendas de embarcações de navios e 

barcaças para navegação fluvial e navios de apoio marítimo. Encomendas de construção de petroleiros vem 

ganhando destaque nos últimos anos.

Fonte: SINAVAL
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43 Estaleiros, com grande concentração no estado do Rio de Janeiro

Alagoas

EISA ALAGOAS

Pernam buco

Estaleiro ATLÂNTICO SUL 

Estaleiro PROMAR

Bahia

EEP -  Estaleiro Enseada do Paraguaçu

Espírito Santo

Estaleiro JURONG ARACRUZ

Rio de Janeiro

BRASFELS 

SRD Offshore

Empresa Brasileira de Reparos Navais -  RENAVE

ENAVAL Engenharia Naval e Offshore

Estaleiro MAUÁ

MAC LAREN OIL Estaleiros

SERNAM AN Serviços Navais e Manutenção

STX OSV Niterói

UTC Engenharia

ALIANÇA Indústria Naval

EISA Estaleiro Ilha

ICN Itaguaí Construção Naval

IESA Óleo e Gás

RIO NAVE Serviços Navais

Navegação SÃO M IGUEL

TRIUNFO Operadora

SERM ETAL

CASSINÚ

OSX Construção Naval 

DOCKSHORE Navegação e Serviços

Ceará

Estaleiro INACE

M anaus

Estaleiro BIBI

Pará

Estaleiro RIO MAGUARI

Rio Grande do Sul

EBR Estaleiros Brasil 

RG Estaleiros 

QUIP

W ILSON, SONS

Fonte: SINAVAL

Santa Catarina

DETROIT Brasil 

Estaleiro ITAJAÍ 

Estaleiro NAVSHIP 

KEPPEL Singm arine Brasil

São Paulo

CAM ARGO CORRÊA Naval 

Construtora Queiroz Galvão 

Navegação São Miguel 

RIO TIETÊ (Araçatuba)

SETAL Engenharia 

VELLROY Estaleiros do Brasil 

W ILSON, SONS
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A Indústria navai brasileira

! A indústria de construção naval brasileira é um setor de destaque na economia, apresentando uma grande carteira 

de encomendas e forte integração internacional, principalmente de parcerias com países como Japão, Coreia do 

Sul e Cingapura.

! Em 2013, o volume de empregos atingiu mais de 78 mil pessoas, foram implantados mais dois estaleiros e 

concluídas duas obras de expansão. Além disto, foram entregues grandes quantidades de navios e plataformas de 

petróleo:

! 6 plataformas de produção;

! 2 navios do Programa de Modernização e Expansão da Frota (Promef);

! 21 navios de apoio marítimo;

! 10 rebocadores portuários; e

! 44 barcaças de transporte.

! O setor apresenta investimento na ordem de R$ 8 bilhões e uma capacidade de processamento de aço 560 mil 

toneladas por ano.

! Desafio: aumentar produtividade e ampliação de políticas apoio ao setor

Fonte: SI NAVAL
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Cenário mundial

! Mundialmente, a indústria naval trata-se de um setor estratégico, por isto, altamente regulamentado e que sofre 

políticas protecionistas. 0 mercado é dominado por países asiáticos:

" China: Domina o mercado de navios graneleiros de grande porte e tem 65% das 

encomendas mundiais.

" Coreia do Sul: Líder na construção de navios petroleiros com 48% das encomendas. Tem 

destaque, também, na construção de porta-contêineres e navios gaseiros.

" Japão: Destaque na construção de navios especializados, gaseiros e porta-containeres.

" Cingapura: Destaque na produção de plataformas de produção de petróleo e sondas de 

perfuração.

Fonte: UNCTAD / SINAVAL.
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Fatores de risco

Nossas projeções são realizadas com base no comportamento e tendências do mercado e nas sinalizações da 

economia quanto ao futuro. Entretanto, existem fatores exógenos que, caso ocorram, influenciarão nos resultados 

das projeções.

" Mudança na orientação da política industrial: A indústria naval é um segmento estratégico para a economia 

brasileira e é beneficiada com políticas que visam o aumento da sua competitividade no mercado internacional.

" Variação da taxa de câmbio: O segmento possui forte contato com o setor externo. Uma grande apreciação da 

taxa de câmbio, por exemplo, deixaria mais caro pagamentos de contratos no exterior.

" Desaquecimento da economia e do setor: Com taxas de crescimento menos robustas, o segmento será afetado, 

sendo necessário revisar para baixo as projeções de faturamento.

" Variação no nível de preços: índices de preços afetam projeções de custos e despesas. Uma variação atípica 

destes índices poderá gerar inconsistência nas projeções.

Contratos de longo prazo: O número de contratos para os próximos anos pode não se efetivar.
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6 .  Premissas adotadas
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Premissas adotadas

! 0  modelo de avaliação econômico-financeira da Empresa foi elaborado em reais.

" Premissas macroeconômicas: utilizadas como referência para taxas de crescimento das operações e para 

correção inflacionária dos preços de venda e custos dos serviços. O modelo econômico-financeiro de avaliação 

considerou índices inflacionários nas projeções de receitas, custos, despesas e taxa de desconto.

1. Macroeconomia 2014 2015 2016 2017 20181

PIB - Crescimento Real 0,1% 1,5% 2,8% 2,7% 2,7%

Inflação - IPCA 6,7% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Inflação - IGPM 5,5% 6,0% 5,5% 5,5% 5,5%

Taxa de câmbio - R$/US$ (fim de período) 2,42 2,51 2,59 2,69 2,78

Taxa de juros - Selic (fim de período) 11,0% 12,0% 11,0% 10,0% 10,0%
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Premissas adotadas

" Premissas do cenário projetado: O modelo financeiro considerou o seguinte cenário de crescimento:

2. Premissas de crescimento 2014 2015 2016 2017 20181

MULICEIRO - AHTS 2.491.283 0 0 0 0

EEP - BLOCOS PLATAFORMA P74 2.141.831 0 0 0 0

EMBRADOC 0 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

GRANINTER- BARCAÇA 1 9.000.000 19.800.000 0 0 0

GRANINTER-BARCAÇA 2 1.800.000 21.600.000 5.400.000 0 0

KINGFISH- 45.000 TPB 0 26.000.000 52.000.000 0 0

KINGFISH- 45.000 TPB 0 13.000.000 52.000.000 13.000.000 0

KINGFISH-45.000 TPB 0 0 52.000.000 26.000.000 0

KINGFISH-45.000 TPB 0 0 39.000.000 39.000.000 0

KINGFISH-45.000 TPB 0 0 26.000.000 52.000.000 0

KINGFISH-45.000 TPB 0 0 13.000.000 52.000.000 13.000.000

KINGFISH-45.000 TPB 0 0 0 52.000.000 26.000.000

KINGFISH-45.000 TPB 0 0 0 39.000.000 39.000.000

KINGFISH-45.000 TPB 0 0 0 26.000.000 52.000.000

KINGFISH-45.000 TPB 0 0 0 13.000.000 52.000.000

KINGFISH-45.000 TPB 0 0 0 0 52.000.000

PANCOAST - P C I RN30 (30.000 TPB) 20.329.727 44.725.398 0 0 0
PA N CO A ST-PC2RN31 (30.000TPB) 12.197.836 48.791.344 4.065.945 0 0

P A N CO A ST-PE1RN32 (30.000 TPB) 4.073.667 48.883.999 12.221.000 0 0

PANCOAST- PE2 RN33 (30.000TPB) 0 44.810.333 20.368.333 0 0

H EN V IL-45.000 TPB 0 0 0 0 46.000.000

H EN V IL-45.000 TPB 0 0 0 0 30.666.667
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Premissas adotadas

|2. Premissas de crescimento 2014 2015 2016 2017 20181

H EN V IL-45.000 TPB 0 0 0 0 15.333.333

H EN V IL-45.000 TPB 0 0 0 0 0

PANCOAST PSV1 26.016.667 36.423.333 0 0 0

PANCOAST PSV1A 0 62.440.000 0 0 0
PANCOASTPSV 2 0 36.423.333 26.016.667 0 0
PANCOAST PSV2A 0 10.406.667 52.033.333 0 0

PSV 01 0 0 31.220.000 31.220.000 0
PSV 02 0 0 0 62.440.000 0
PSV 03 0 0 0 31.220.000 31.220.000

PSV 04 0 0 0 0 62.440.000

PSV 05 0 0 0 0 31.220.000

PSV 06 0 0 0 0 0
PSV 07 0 0 0 0 0

PSV 08 0 0 0 0 0
PSV 09 0 0 0 0 0

PSV 10 0 0 0 0 0
PSV 11 0 0 0 0 0
PSV 12 0 0 0 0 0

PSV 13 0 0 0 0 0

PSV 14 0 0 0 0 0

PSV 15 0 0 0 0 0
PSV 16 0 0 0 0 0

PSV 17 0 0 0 0 0

! O cenário projetado prevê receita com contratos fechados de R$4,7 bilhões para os próximos cinco anos.
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Premissas adotadas

Receita operacional bruta (em R$): A receita operacional bruta considera a receita com produção de navios.

3. Receita operacional bruta

Receita com produção 

% variação

Receita operacional bruta

% variação______________

189.031.740 1.068.602.977 1.033.415.033 1.208.019.495 1.289.208.781 

67,1% 465,3% -3,3% 16,9% 6,7%

189.031.740 1.068.602.977 1.033.415.033 1.208.019.495 1.289.208.781

67,1% 465,3%________-3,3%_______ 16,9%_________6,7%

" Impostos sobre as vendas (em R$): A Empresa é beneficiada pelas Leis 9.493/1997 e 10.833/2003, pelo decreto 

N.223.082 e pelo convênio 33/1977, ficando isenta do pagamento de PIS, COFINS, IPI e ICMS

4. Deduções das vendas 2014 2015 2016 2017 20181

PIS/COFINS/IPI e ICMS 0 0 0 0 0

Cofins 0 0 0 0 0

ISS 0 0 0 0 0

Total de deduções da receita bruta 0 0 0 0 0
% variação -100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
%ROB 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Premissas adotadas

" Receita operacional líquida (em R$): Calculada através da subtração dos impostos da receita operacional bruta.

5. Receita operacional líquida

Receita operacional líquida
% variação 
%ROB

189.031.740 1.068.602.977 1.033.415.033 1.208.019.495 1.289.208.781
67,1% 465,3% -3,3% 16,9% 6,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

" Custos (em R$): Na projeção, representa 76,5% da receita operacional bruta.

6. Custos 2014 2015 2016 2017 20181

Custos 144.609.281 817.481.277 790.562.500 924.134.914 986.244.717
% variação 24,0% 465,3% -3,3% 16,9% 6,7%
%ROB 76,5% 76,5% 76,5% 76,5% 76,5%

* Despesas gerais e administrativas (em R$): Na média, representa 14,7% da receita operacional bruta.

8. Depesas gerais e administrativas 2014 2015 2016 2017 20181

Despesas 25.519.285 144.261.402 154.936.746 166.402.065 178.715.818

% Variação 110,8% 465,3% 7,4% 7,4% 7,4%

% ROL 13,5% 13,5% 15,0% 13,8% 13,9%

% ROB 13,5% 13,5% 15,0% 13,8% 13,9%
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Premissas adotadas

" EBITDA (em R$):

9. EBITDA 2014 2015 2016 2017 20181

EBITDA 18.903.174 106.860.298 87.915.787 117.482.517 124.248.246

% Margem EBITDA 10,0% 10,0% 8,5% 9,7% 9,6%

% Variação -220,7% 465,3% -17,7% 33,6% 5,8%

% ROB 10,0% 10,0% 8,5% 9,7% 9,6%

Depreciação 1.612.883 2.175.131 2.800.639 3.477.974 4.153.748

% Variação 19,4% 34,9% 28,8% 24,2% 19,4%

Receitas não operacionais 175 0 0 0 0

Despesas não operacionais 1.787.269 0 0 0 0

EBIT 15.503.197 104.685.166 85.115.148 114.004.543 120.094.498

% Margem EBIT 8,2% 9,8% 8,2% 9,4% 9,3%

% Variação -191,2% 575,2% -18,7% 33,9% 5,3%

% ROB 8,2% 9,8% 8,2% 9,4% 9,3%

EBT 15.421.385 104.685.166 85.115.148 114.004.543 120.094.498

% Margem EBT 8,2% 9,8% 8,2% 9,4% 9,3%

% Variação -185,4% 578,8% -18,7% 33,9% 5,3%

% ROB 8,2% 9,8% 8,2% 9,4% 9,3%
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Premissas adotadas

Necessidade de CAPEX (em R$): Os investimentos em expansão e infraestrutura foram calculados conforme 

necessidade de expansão do Empresa e da sua estrutura atual. Todos os valores foram corrigidos por IGP-M.

10. Imobilizado e CAPEX

10.2 - CAPEX

Investimentos em expansão e infraestrutura 5.670.952 6.011.209 6.311.770 6.627.358 6.958.726 

Investimento em manutenção (% depreciação) 0 57.297 175.906 302.768 438.335 

Investimento capex total____________________________ 5.670.952 6.068.506 6.487.676 6.930.126 7.397.061

Taxa média depreciação Capex

2014 286.483 572.965 572.965 572.965 572.965

2015 306.566 613.132 613.132 613.132

2016 327.742 655.483 655.483

2017 350.093 700.186

2018 373.681

2019

2020

2021

2022

Depreciação Capex 286.483 879.531 1.513.839 2.191.674 2.915.448

Imobilizado bruto + Capex bruto 18.927.952 24.996.458 31.484.134 38.414.260 45.811.321

Depreciação acumulada total 5.400.283 7.575.414 10.376.053 13.854.027 18.007.775

Imobilizado líquido total 13.527.670 17.421.044 21.108.081 24.560.233 27.803.546

% ROB 7,2% 1,6% 2,0% 2,0% 2,2%

Depreciação anual 1.612.883 2.175.131 2.800.639 3.477.974 4.153.748
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Premissas adotadas

" Capital de giro (em R$): Calculado com base nos prazos médios de pagamentos e recebimentos do Empresa.

14. Capital de giro 2014 2015 2016 2017 20181

Dias no período 360 360 360 360 360

Prazos médios

ATIVO - Contas a receber - dias da "ROB" 0 0 0 0 0

ATIVO - Impostos a recuperar-dias da "ROB" 16 16 16 16 16

ATIVO - Estoques - dias do "CPV" 0 0 0 0 0

PASSIVO - Fornecedores - dias do "CPV" 12 12 12 12 12

PASSIVO - Salários e encargos - dias de "Pessoal" 12 12 12 12 12

PASSIVO - Impostos a pagar - dias de "Impostos" 20 20 20 20 20

PASSIVO - Contas a pagar - dias do "SG&A" 0 0 0 0 0

Ativo circulante 6.427.079 36.332.501 35.136.111 41.072.663 43.833.099

Contas a receber 0 0 0 0 0

Impostos a recuperar 6.427.079 36.332.501 35.136.111 41.072.663 43.833.099

Estoques 0 0 0 0 0

Passivo circulante 4.820.309 27.249.376 26.789.145 30.898.548 33.007.215

Fornecedores 3.686.119 20.837.758 20.485.817 23.628.301 25.240.812

Salários e encargos 1.134.190 6.411.618 6.303.328 7.270.247 7.766.404

Impostos a pagar 0 0 0 0 0

Contas a pagar 0 0 0 0 0

Capital circulante líquido 1.606.770 9.083.125 8.346.966 10.174.115 10.825.883

%ROB 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8%

Necessidade de capital de giro 1.923.517 7.476.356 -736.159 1.827.149 651.768
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Premissas adotadas

! Taxa livre de risco: representa o retorno requerido pelo investidor para investimentos em títulos 

conceitualmente sem risco. Adotamos como parâmetro de taxa livre de risco a média aritmética dos últimos 24 

meses das taxas oferecidas pelo governo norte-americano (T-Bond 30 anos).

! Prêmio de mercado: representa o retorno acima da taxa livre de risco, exigido pelo investidor, por estar exposto 

ao risco. Adotamos o prêmio de 6,5%.

! Risco país: representa o montante adicional de juros (prêmio) exigido pelo investidor institucional para investir 

no Brasil. Adotamos o índice EMBI+BR, desde janeiro de 1996, que reflete o comportamento de títulos da dívida 

externa brasileira. O EMBI+BR é utilizado para medir a capacidade do país honrar os seus compromissos 

financeiros, ou seja, quanto maior a pontuação do indicador de risco, maior é o risco de crédito do país a que se 

refere.

! Prêmio pelo tamanho da empresa: representa o retorno adicional exigido pelo investidor por investir em 

negócio de porte similar ao da Empresa. Adotamos o critério de 3,9% para empresas de pequeno porte.

! Taxa de desconto: a taxa de desconto é calculada com base em: (i) beta desalavancado do setor, (ii) estrutura 

de capital da Empresa na Data-base, (iii) taxa livre de risco, (iv) risco país, (v) prêmio pelo tamanho da empresa 

e (vi) prêmio de mercado.
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Composição da taxa de desconto

Estrutura de Capital

CAPM

CAPM -  Capital Asset Pricing Model 
WACC -  Weighted Average Cost of Capital

WACC

Custo de capital próprio

Custo de capital de terceiros

Estrutura de capital - Equity

Estrutura de capital - Dívida

Taxa de desconto nom inal
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7. Informações financeiras
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Histórico

Informações financeiras

| l -  Balanço original (R$) 2012

ATIVO 101.567.455

ATIVO CIRCULANTE 88.359.722

Caixa 382.378

Aplicações financeiras 7.040

Adiantamentos 452.413

Contas a receber de clientes 122.205

Impostos a recuperar 2.454.723

Produtos em Processo 83.896.283

Outros Créditos 1.044.680

Realizável a longo prazo 979.569

Outros créditos 979.569

PERMANENTE 12.228.164

Imobilizado 13.152.724

Depreciação Acumulada 1.150.362

Intangivel 225.802

2013 31 de julho de 2014

104.206.584

92.186.725

137.282

1.072

1.808.814

56.216

2.783.813

86.510.490

889.038

1.029.489

1.029.489

10.990.370

13.271.864

2.438.257

156.763

179.447.496

166.711.189

698.776

1.072

12.030.384

25.821.283

108.463

126.971.996

1.079.216

1.728.173

1.728.173

11.008.134

13.289.627

2.438.256

156.763
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Histórico

Informações financeiras

1- Balanço original (R$) 2012

PASSIVO 101.567.455

PASSIVO CIRCULANTE 123.520.245

Fornecedores 2.612.592

Obrigações sociais e trabalhistas 40.627.660

Empréstimos e financiamentos 197.552

Obrigações tributárias (impostos a recolher) 9.894.912

Adiantamentos de clientes 69.262.238

Outras obri gações 925.291

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 57.118.235

Encargos sociais e impostos a recolher 19.032.857

Provisões 5.573.176

Adto p/ Futuro Aumento Capital 19.203.186

Empréstimos e financiamentos 13.309.016

PATRIMÔNIO LÍQUIDO -79.071.025

Capital social 11.450.000

Reserva de lucros 46.137

Lucros/prejuízos acumulados -90.567.162

2013 31dejulhode 2014|

104.206.584

139.912.989

4.688.991

42.667.940

5.695.532

4.909.798

80.778.978

1.171.750

64.157.649

34.836.740

5.314.986

19.479.895

4.526.028

-99.864.054

11.450.000

46.137

-111.360.191

179.447.496

204.176.912

15.236.079

43.299.450

0
4.944.033

136.725.242

3.972.107

85.354.043

26.931.960

5.216.535

19.479.895

33.725.652

-110.083.458

11.450.000

46.137

-121.579.595
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Informações financeiras

Histórico
2 - Demonstrações dos resultados (R$) 2012 2013 31 de julho de 2014 |

Receita bruta 56.214.665 113.106.095 24.848.946

Deduções da receita bruta 20.186 4.774 0

Receita líquida 56.194.479 113.101.321 24.848.946

Contrução 38.342.847 116.652.618 26.659.869

Custos 38.342.847 116.652.618 26.659.869

Lucro bruto 17.851.632 -3.551.297 -1.810.923

Despesas Administrativas 11.034.136 11.371.888 6.920.801

Despesas Tributárias 945.434 698.529 5.411

Outros 40.990 34.591 0

Despesas Totais 12.020.560 12.105.008 6.926.212

EBITDA 5.831.072 -15.656.305 -8.737.135

Despesas não-operacionais 0 0 1.787.269

Receitas não-operacionais 487.497 0 175

EB1T 6.318.569 -15.656.305 -10.524.229

Despesas financeiras 7.262.038 1.060.586 88.383

Receitas financeiras 347.399 15.522 6.572

Resultado financeiro -6.914.639 -1.045.064 -81.812

EBT -596.070 -16.701.369 -10.606.041

CSLL 0 0 0

IRPJ 0 0 0

Lucro (prejuízo) líquido do exercício -596.070 -16.701.369 -10.606.041
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Projeções dos resultados dos exercícios

Informações financeiras

12. DRE 2014 2015 2016 2017 2018

Receita operacional bruta 189.031.740 1.068.602.977 1.033.415.033 1.208.019.495 1.289.208.781

Deduções das vendas 0 0 0 0 0

Receita operacional líquida 189.031.740 1.068.602.977 1.033.415.033 1.208.019.495 1.289.208.781

Custos Operacionais 144.609.281 817.481.277 790.562.500 924.134.914 986.244.717

Despesas administrativas e comerciais 25.519.285 144.261.402 155.658.053 167.955.039 181.223.487

EBITDA 18.903.174 106.860.298 87.194.480 115.929.543 121.740.577

% Margem EBITDA 10,0% 10,0% 8,4% 9,6% 9,4%

Depreciação e amortização 1.612.883 2.175.131 2.802.157 3.484.222 4.168.317

Receitas/despesas não operacionais -1.787.094 0 0 0 0

EBIT 15.503.197 104.685.166 84.392.323 112.445.321 117.572.260

% Margem EBIT 8,2% 9,8% 8,2% 9,3% 9,1%

Receitas financeiras 6.572 0 0 0 0

Despesas financeiras 88.383 0 0 0 0

EBT 15.421.385 104.685.166 84.392.323 112.445.321 117.572.260

% Margem EBT 8,2% 9,8% 8,2% 9,3% 9,1%

IRPJ e CSLL 0 2.160.899 0 27.071.390 39.950.568

Resultado líquido 15.421.385 102.524.267 84.392.323 85.373.931 77.621.691

% Margem líquida 8,2% 9,6% 8,2% 7,1% 6,0%
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Fluxo de caixa descontado e valor da empresa

Informações financeiras

15. Fluxo de caixa 2014 2015 2016 2017 20181

EBITDA 18.903.174 106.860.298 87.194.480 115.929.543 121.740.577

{ - )  CAPEX -5.670.952 -6.068.506 -6.517.732 -6.993.698 -7.498.195

( - )  1RPJ / CSLL 0 -2.160.899 0 -27.071.390 -39.950.568

(+/-) Necessidade de capital de giro -1.923.517 -7.476.356 756.597 -1.803.585 -624.719

( - )  Caixa mínimo -1.000.000 0 0 0 0

= Fluxo de caixa operacional (FCO) 10.308.704 91.154.537 81.433.344 80.060.870 73.667.095

Valor da Empresa 31 de ju lho 2014

Soma dos FCOs descontados - 5 anos 214.473.704

Crescim ento da perpetuidade (g - real) - anual 

Valor presente da perpetuidade

0,0%

279.194.975

Enterprise value 493.668.679

Empréstimos e financiamentos 

Caixa e bancos 

Aplicações financeiras 

Contingência fiscal e trabalhista

71.500.993

1.000.000

0

58.895.739

Equity value 364.271.947
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informações financeiras

Análise de sensibilidades e parâmetros de valores (R$)

Valor estimado da totalidade das quotas da Rio Nave, calculado com base no método de rentabilidade futura, 

na data-base de 31 de julho de 2014, considerando variações na taxa de desconto e na taxa de crescimento na 

perpetuidade:

! Valor das quotas

Taxa de desconto nomina!

Crescimento real 

na perpetuidade

16,0% 17,0% 18,6% 20,0%

-1,0% 445.051.707 400.442.175 342.016.115 329.514.238 300.840.498

0,0% 481.793.042 430.412.905 364.271.947 350.285.027 318.421.269

1,0% 526.269.396 466.092.346 390.205.568 374.379.141 338.606.599

v
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8 .  Análise por múltiplos de

mercado
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Análise por múltiplos de mercado

A análise por múltiplos de mercado considerou indicadores de empresas do segmento da indústria naval com 

capital aberto na Bolsa de Valores de Nova York, Cingapura, Bombaim e Oslo. As empresas analisadas foram:

sembcorp
marine

A Sembcorp Marine, empresa do grupo Semcorp, é um estaleiro localizado 

em Cingapura e oferece serviços de reparação e construção naval de 

plataformas de exploração e produção de petróleo. Sua operação abrange 

embarcações de Cingapura, China, indonésia, Brasil, Reino Unido e Estados 

Unidos.

A ABG Shipyard é um estaleiro localizado no estado de Gujarat, na índia. Foi 

fundado no ano de 1985 como Magdalla Estaleiro. O estaleiro possui 

capacidade de elevação de 4.500 toneladas e já entregou cerca de 104 

embarcações. A ABG é negociada na bolsa de valores de Bombaim, na 

índia.

inaugurado em 1973, localizado no extremo sudeste da península coreana, 

tem foco em construção naval. Atualmente, está entre os três maiores 

estaleiros do mundo e é especializado na construção de diversas 

embarcações, plataformas, sondas de perfuração, FPSO/FPU, submarinos e 

destróieres.
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Análise por múltiplos de mercado

Keppel Corporation

Fundada em 1968, a Keppel Corporation é uma empresa localizada em 

Cingapura, orientada para o segmento de indústria e infraestrutura naval. 

Com presença em 30 países, é uma das maiores construtoras mundiais de 

plataformas de petróleo offshore.

Aker
Philadelphia
Shipyard

A Aker Philadelphia Shipyard (APSI) é um estaleiro localizado no estado da 

Pensilvânia nos Estados Unidos. Possui capacidade de elevação de 600 

toneladas e processamento de 25 mil toneladas de aço por ano. O APSI foi 

fundado em 1997 e é cotada na bolsa de valores de Oslo.
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Análise por múltiplos de mercado

Tabela comparativa de indicadores das empresas mais relevantes do setor de educação listadas nas Bolsas de 

Valores de São Paulo, Nova York e Xangai.

(R$ milhões) Enterprise Value Equity Value EBITDA EV/EBITDA

Aker Philadelphia Shipyard 

ASA
434,4 674,4 76,9 5,6

ABG Shipyard Limited 92.144 28.025 9.744 9,5

Sembcorp Marine Ltd 16.314 18.683 1.789 9,1

Keppel Corporation 49.659 44.005 5.520 9,0

Daewoo Shipbuilding & 

Marine Engineering Co., Ltd.
10.393.469 25.746.048 1.566.061 16,4

Média 9,9

da E m p re s a  p o r  m ú lt ip lo s  d e  m e r c a d o :  E V /E B ITD A

(R$ milhões) Enterprise Value EV/EBITDA

Rio Nave 187,1 57,7 18,9

Média do mercado 9,9

*EBITDA projetado para 2014.
56
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9. Limitações de responsabilidade
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Limitações de responsabilidade

" Este trabalho foi desenvolvido com base em premissas definidas pela Administração da Empresa, que refletem 

as perspectivas de crescimento das suas operações e tais projeções refletem as melhores estimativas em 

relação à futura performance da Empresa.

"  Nossa avaliação é apenas um dos muitos fatores a serem considerados sobre o valor da Empresa, 

determinável, também, por meio de conhecimento de outros fatores relevantes. Nossa avaliação não levou 

em consideração motivos estratégicos, economias de escala ou outros benefícios que eventuais investidores 

possam ter ou perder no caso de troca de controle societário da Empresa.

" Utilizamos informações não-audítadas e informações fornecidas por escrito, por via eletrônica ou verbalmente 

pela Empresa. As previsões são subjetivas e dependem de julgamentos individuais, sujeitas a incertezas. Não 

emitiremos parecer sobre tais projeções.

" Nosso trabalho não considera quaisquer tipos de contingências ou incompletudes, ativas ou passivas, que não 

foram formalmente divulgadas ou não foram registradas nas informações financeiras históricas. Portanto, 

nosso relatório não considerou tais efeitos, caso haja, nos resultados futuros da Empresa e na presente 

avaliação.
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Glossário

  Beta: Coeficiente que mede o risco não diversificável ao qual um ativo está sujeito. 0  coeficiente é determinado 

pela regressão linear entre a variação do preço do ativo e a variação do preço do portfólio de mercado.

  WACC: Weighted Average Cost of Capital (Custo Médio Ponderado de Capital).

  EBITDA: 0 EBITDA, earnigs before interest, taxes, depreciation and amortization, refere-se ao resultado 

operacional antes de se considerar o resultado financeiro, impostos, depreciação e amortização.

  SELIC: Taxa de juros de curto prazo em Reais.

  1PCA: índice de Preços ao Consumidor Amplo, indicador da inflação Brasileira.
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O i

N1TPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ n° 07.984.706/0001 -84 

NIRE n° 33.3.0031302-8

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 

realizada em 20 de agosto de 2014

DATA, HORA E LOCAL: 20 de agosto de 2014, às 10:00 horas, na sede social da 

Companhia, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua 
da Ajuda. n° 35 — sala 1201 — parte, Centro — CEP 20.040-000.

PRESENÇA: acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se 

verifica pelas assinaturas lançadas no livro de Presença dos Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do Aviso de Convocação pela presença da 

totalidade dos acionistas, na forma do artigo 124, § 4.°, da Lei 6.404/76.

MESA: Mauro Fernando Orofino Campos, Presidente; Pedro Celestino da Silva Pereira 
Filho, Secretário.

ORDEM DO DIA: (I) exame, discussão e aprovação do Protocolo de Incorporação e 

Justificação firmado em 11 de agosto de 2014 entre as administrações da Companhia e 

da PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede à Rua da Ajuda, 
n° 35 — sala 1201 — parte, Centro — CEP 20.040-000, na Cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 11.995.753/0001-09, 

com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Rio de 
Janeiro -  JUCERJA sob NIRE 33.3.0029913-1 (“Incorporada”), com relação à 
incorporação da Incorporada pela Companhia (o “Protocolo”), e a conseqüente extinção 

da Incorporada, com aumento do capital social da Companhia; (2) ratificar os peritos 

para a realização de avaliação do patrimônio líquido da Incorporada, designados por 

meio do Protocolo; (3) deliberar sobre o Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido da 

Incorporada (“Laudo de Avaliação”): (4) deliberar sobre a incorporação da Incorporada 
pela Companhia, nos termos do Protocolo; (5) deliberar sobre o aumento de capital 

social da Companhia decorrente da incorporação e a consequente alteração da cláusula

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
Empresa: NITPAR PARTICIPAÇÕES S A
Nire: 33300313028
Protocolo: 0020142904961 -  21/08/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O  REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO. 
Autenticação: 68613C2EB381BFDF765O8C81E582960DC34700F0E0DF34540068E42FBA523775 
Arquivamento: 00002662675 -  22/08/2014
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S.a do Estatuto Social da Companhia, com o consequente aumento do capital social da 

Companhia, a transferência das ações da Incorporada detidas na Incorporadora e 

subscrição das novas ações pela acionista que ora ingressa na Companhia, para refletir a 

incorporação da Incorporada; e (6) outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES: 1. Prestados os esclarecimentos necessários, foi aprovado, na 
íntegra e sem qualquer ressalva, o Protocolo que, rubricado pelos acionistas e pelos 

representantes da Incorporada, passa a lazer parte integrante desta Ata como seu Anexo 
I e fica arquivado na sede da Companhia; 2. Foi ratificada a nomeação da empresa 

Loundon Blomquist Auditores Independentes, inscrita no CRC-RJ -  n° 000064/F-8, 
e no CNPJ sob o n° 33.179.672/0004-08 para avaliar o acervo líquido da Incorporada e 

elaborar o respectivo Laudo de Avaliação da Incorporada, conforme designado no 

Protocolo, a qual, previamente consultada, aceitou o encargo e apresentou a sua 
avaliação, consubstanciada em balanço levantado em 31 de julho de 2014, com estrita 

observância do que estabelecem os critérios contábeis e a legislação societária 
atualmente em vigor. 3. Foi aprovado, sem qualquer ressalva ou restrição, o Laudo de 

Avaliação da Incorporada datado de 14 de agosto de 2014, para efeito de sua 

incorporação pela Companhia, preparado com base em seu valor contábil, na posição de 
31 de julho de 2014, pela empresa indicada, tudo em conformidade com o previsto no 

Protocolo, Laudo de Avaliação este que lido e rubricado por todos, passa a fazer parte 

integrante do presente Instrumento como seu Anexo II. 4. Foi aprovada a incorporação 
da Incorporada pela Companhia e sua consequente extinção, o que se dá neste 

Instrumento e também mediante a Ata de Assembleia Geral Extraordinária da 
Incorporada realizada nesta data para a aprovação da versão de seu patrimônio para a 
Companhia, tudo em conformidade com o Protocolo de Incorporação de Justificação.

Por ser a Incorporada acionista controladora da Companhia as ações por ela detidas, em 

consequência de sua extinção, são neste ato transferidas ao seu único acionista, o 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO DIAMOND 
MOUNTAIN MARINE INFRAESTRUTURA, que ora ingressa no capital social da 

Companhia. S. Além disso, foi aprovado o aumento do capital social da Companhia no 
valor de R$ 7.061.191,00 (sete milhões, sessenta e um m i l , cento e noventa e um reais), 

com a emissão de 7.061.191 (sete milhões, sessenta e uma mil, cento e noventa e uma) 
novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, em decorrência da 

incorporação da Incorporada. A totalidade das novas ações emitidas são subscritas pelo 

acionista FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO

DIAMOND MOUNTAIN MARINE INFRAESTRUTURA da Companhia, com a  -  '

expressa renúncia do outro acionista ao direito de subscrição. Tendo em vista o aumento \  V
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do capital social decorrente da incorporação ora deliberada, o caput do artigo 5° do 
Estatuto Social da Companhia passará a ter a seguinte nova redação: “'O capital social 

da Companhia, totalmente subscrito e integralizado é de RS 7.201.191,00 (sete milhões, 

duzentos e um mil, cento e noventa e um reais), dividido em 7.201.191 (sete milhões, 
duzentas e uma mil, cento e noventa e uma) ações ordinárias sem valor nominal”. 6.(i). 

Ato subsequente, o acionista MAURO FERNANDO OROFINO CAMPOS, 

exercendo seu direito de retirada, retira-se do capital social da Companhia cedendo e 

transferindo neste ato ao acionista FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN MARINE 

INFRAESTRUTURA a única ação que detém no capital social da Companhia, 6.(ii). 

Ficam os administradores da Companhia autorizados a praticar todos os atos que se 

fizerem necessários à formalização da incorporação ora aprovada perante os órgãos 

públicos competentes e terceiros em geral. 6.(iii). Por fim, decidem os acionistas 
ratificar os demais Artigos do Estatuto Social da Companhia não modificados pela 

presente Assembleia.

ENCERRAMENTO: Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos pelo 

tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada 

conforme e aprovada pelos Acionistas que em seguida a assinam. Rio de Janeiro, 20 de 
agosto de 2014. (a.a.) Presidente -  Mauro Fernando Orofino Campos; Secretário -  

Pedro Celestino da Silva Pereira Filho. Acionistas: (i) PASCRO PARTICIPAÇÕES 
S.A., p. Mauro Fernando Orofino Campos e Bertoldo Gancz; e (ii) MAURO 
FERNANDO OROFINO CAMPOS.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio
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Secretário
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<06

NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ n° 07.984.706/0001-84 
NIRE 33.3.0031302-8

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 

realizada em 20 de agosto de 2014

Acionistas
Ações

Ordinárias
Total 1

PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. 139.999 139.999

Mauro Fernando Orofino Campos 1 1

TOTAL 140.000 140.000 §

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2014.

  '

Pedro Celestino da Silva Pereira Filho
Secretário

17o DF1C10 OE NOTRS -  Tabellao Carla« Rlberto Flrao O ltu e irV - 
Rua do Carea 63 -  Cantro -  Rio de Janeiro -  RJ. Tel 2107-9WB 

Reconheoo por eemelhanOa a firma de: PEDRO CELESTINO MARQUES  ̂ yí. 
CORRER (X000001202BF)
Rio de Janeira. 20 de aeoale de 2014. Conf. por' _________
Em Leelemunho í j . j J  da verdade Seruenlia
__________________i J M S E l ______________  36X TJrfUNOOS

Herize Rpareeide « c .  IQonzaIez -  Rui. Total
ERLO-27514 XYZ Consulte «m httpe: //uuu3.tjrj.jua.b r/altepubl

S ~ \  Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
/  \  Empresa: NITPAR PART1CIPACOES S A
/ 1 [ U  Nire: 33300313028
í \ / 7 l  , Protocolo:0020142904961-21/08/2014
VJ y  y  CERTIFICO O  DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O  NIRE E DATA ABAIXO.

Valérja ç ^  Serra Autenticação: 68613C2EB381BFDF765C8C81E582960DO34700F0E0DF34540068E42FBA523775
Secretária Geral Arquivamento: 00002662675 -  22/08/2014

1201



«

t»
CA
W

O
o -

s
ak-1sÍ
oíá
H

•3*oo
I oo o  «O <N O O

a  2
g  aO; o  
TT o
SS
?  rn
o  n

«
*C
e  ^  
-o o  
u «S
g «  
2 *» 
tS 5  
w S
TS 00 os eu w<U V■ -oO
.2 N

-  s1 «S

| l
IIu o 
■S S«  IO

>  íf

sr 4« __  c  «
■2 -s  X“  -n J3
- C s
Z o «

3c
«1!
Q.

<2

I
CA

t.
O

Æ

CA

O
O

»—<
vO
O

3Í

VO
O

- i  ^u  *>S U  »/■>
5  o

c
» £  r~. o  
12 ?3 ~  g
«O _ O  S> e  ® O

S» 5  —* w
< ^  —  O

2 2  

s  e
a> g

O 4

5 5 s B  

« | 1 6  

l l e
b  & S S

Valérjía ÇSfA Serra 

Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
Empresa: NITPAR PARTICIPAÇÕES S A 
Nire: 33300313028
Protocolo: 0020142904961 -21/08/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO, 
Autenticação: 68613C2EB381BFDF765C8C81E582960DC34700F0E0DF34540068E42FBA523775 
Arquivamento: 00002662675 - 22/08/2014

1202



0® -2014/2  9 0 4  9 f i - 1  21sgo2014 10:16
JUCERJA Gufe: 101276941
3330031302-8 Atos: 001
NITPAR PARTICIPACOESís A  '

m n m o a * entretU DNRC »  Calculado: 21,00 Paio: 21 00 
ULT. ARQ.: 00002660517 18/08/2014 307

^  (»0 C ario , Rlbarlo f,rm, 01
R íC O n h tÇ õ  A A r nfimri 1 \ ^® J ftllB i TO — P j  T »  I ^

6» taalaaunho /*. "f^io *  2014 Conf. ror:
^ r l a S . - d . o ,  rd«,. Sarvanlíã V

j « - " Ã ã ~  fiu!J*Fim}SM .0-275 i Í F t ®  C ^ j u

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
Empresa: NITPAR PARTICIPAÇÕES S A 
Nire: 33300313028
Protocolo: 0020142904961 -21/08/2014
CERTIFICO  O  DEFERIM ENTO EM 22/08/2014, E  O  REGISTRO SOB O  NIRE E  D ATA ABAIXO. 
Autenticação: 68613C2EB381BFDF765C8C81E582960DC34700FOEODF34540068E42FBA523775 
Arquivamento: 00002662675 -  22/08/2014

1203



PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO

da
PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A. 

pela

NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

Pelo presente instrumento particular, celebrado entre as administrações da:

(i) PASCRO PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede à 
Rua da Ajuda, n° 35 -  sala 1201 -  parte, Centro -  CEP 20.040-000, na Cidade do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 
11.995.753/0001-09, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comerciai 

do Estado do Rio de Janeiro —. JUCERJA sob NIRE 33.3.0029913-1, neste ato 
representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. Mauro Fernando Orofino Campos, 

brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 1,592.310, 

expedida pelo 1FP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n° 029.765.017-34, residente e 

domiciliado à Praia do Flamengo, n6 334, apto. 1001, Flamengo, CEP: 22.210-030, na 

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e pelo Diretor, Sr. Bertoldo 
Gancz, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da carteira de identidade emitida 

pelo CREA/RJ n° 22495/D, inscrito no CPF/MF sob o n° 027.398.527-20, residente e 
domiciliado na Rua Jaguarandás, 1000, Bloco 1, apto 1203, Barra da Tijuca, CEP n° 

22.7760-50, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, doravante 

denominada simplesmente como “Incorporada”: e

(ii) NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A. (atual denominação social da 
NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.), sociedade por ações, com sede na Cidade do Rio 

de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Ajuda, n° 35 -  sala 1201 -  parte, 
Centro -  CEP 20.040-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.984.706/0001-84, e com 

seu Estatuto Social ora em fase de registro perante a Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro - JUCÈRJA, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. Mauro 
Fernando Orofino Campos, acima qualificado; e pelo seu Diretor sem designação 
específica, Sr. Pedro Celestino da Silva Pereira Filho, brasileiro, divorciado, 

engenheiro civil, registrado no CREA/RJ sob o n° 16.294/D, residente e domiciliado à 
Rua Conselheiro Lafaiete, n° 98, apto. 701, Copacabana, CEP 22081-020, na Cidade do 

Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, doravante denominada simplesmente como

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
Empresa: NITPAR PARTICIPAÇÕES S A
Nire: 33300313028
Protocolo: 0020142904961 -21/08/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O  REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO, 

serra Autenticação: 68613C2EB381BFDF765C8C81E582960DC34700F0E0DF34540068E42FBA523775
eral Arquivamento: 00002662675 -  22/08/2014
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09

“Incorporadora”. e, em conjunto com a  Incorporada, doravante denominadas como 

“Sociedades” ou, indistintamente, como “Sociedade”:

vêm firmar o presente Protocolo de Incorporação e Justificação, ficando consignados os 
motivos, bem como estabelecidos os termos e condições que deverão reger a 
incorporação da Incorporada pela Incorporadora, conforme a seguir exposto:

1. A Incorporada tem seu capital social de R$ 5.441.156,00 (cinco milhões, 

quatrocentos e quarenta e um mil e cento e cinquenta e seis reais), dividido em 5.441.156 
(cinco milhões, quatrocentos e quarenta e uma mil e cento e cinquenta e seis) ações 

ordinárias sem valor nominal, todas detidas pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN MARINE 
INFRAESTRUTURA, atual denominação do RN INDÚSTRIA NAVAL -  FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, inscrito no CNPJ sob o n° 
13.748.601/0001-29.

1.1. Nos termos do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-l/N.° 382/2014, de 16 de julho de 

2014, os Administradores da Incorporada esclarecem que foi deferido peta Comissão de 
valores Mobiliários — CVM o pedido de cancelamento de registro para negociação, 
categoria “B”, razão pela qual a  Companhia, a  partir daquela data, tomou-se uma 

sociedade por ações de capital fechado.

2. A Incorporadora tem seu capital social de R$ 140.00,00 (cento e 
quarenta mil reais), totalmente integralizado, dividido em 140.000 (cento e quarenta 
mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, das quais 139.999 (cento e trinta 

e nove mil e novecentas e noventa e nove) ações ordinárias são detidas pela PASCRO 
PARTICIPAÇÕES S.A., a Incorporada, e 1 (uma) ação ordinária é detida por 

MAURO FERNANDO OROFINO CAMPOS.

3. A incorporação da Incorporada pela Incorporadora, como proposta neste 

Protocolo, justifica-se por integrar um projeto de reestruturação societária que, uma 
vez concretizado, resultará em maior eficiência operacional, administrativa e 
financeira, bem como na redução dos custos operacionais dessas sociedades, 

propiciando maior rentabilidade às atividades fim da estrutura como um todo.

4. Pelo motivo acima exposto, as Administrações de ambas as Companhias 

decidem submeter à deliberação de seus acionistas proposta objetivando a incorporação

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
Empresa: NITPAR PARTICIPAÇÕES S A 
Nire: 33300313028
Protocolo: 0020142904961 -21/08/2014
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da Incorporada peia Incorporadora, operação esta que, sendo aprovada, obedecerá os 

seguintes procedimentos e condições:

(i) para a avaliação do patrimônio líquido da Incorporada serão 

adotados os critérios contábeis de avaliação previstos nos Artigos 183 e 184 da Lei n° 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, de acordo com Balancete Patrimonial levantado em 

31.07.2014. As variações patrimoniais posteriormente sofridas pelo patrimônio liquido 

da Incorporada, entre a  data do Balancete Patrimonial e a data da realização da operação 

de incorporação, serão absorvidas pela Incorporadora;

(ii) as Administrações da Incorporadora e da Incorporada, desde já, 

concordam em designar como peritos avaliadores do patrimônio líquido da Incorporada, 

ad referendum das respectivas Assembleias Gerais Extraordinária da Incorporada e da 

Incorporadora, a empresa Loudon Blomquist Auditores Independentes, inscrita no 
CRC-RJ 000064/F-8, e no CNPJ sob o n° 33.179.672/0004-08.

(iii) ainda sujeito à confirmação pelos peritos avaliadores, o valor 

patrimonial contábil da Incorporada a ser incorporado pela Incorporadora é de 

R$ 7.061.191,00 (sete milhões, sessenta e um mil, cento e noventa e um reais);

(iv) por força da incorporação aqui tratada, a totalidade das ações do 

capitai social da Incorporada detida por FUNDO DE INVESTIM ENTO EM  

PARTICIPAÇÕES M EZANINO DIAMOND M OUNTAIN MARINE 

INFRAESTRUTURA será extinta e substituída pelas novas ações conforme item (vi) 

abaixo;

(v) também por força da incorporação aqui tratada, por ser a 

Incorporada controladora da Incorporadora, as ações detidas pela Incorporada no capital 

social da Incorporadora serão transferidas ao FUNDO DE INVESTIM ENTO EM  

PARTICIPAÇÕES M EZANINO DIAMOND MOUNTAIN M ARINE 

INFRAESTRUTURA;

(vi) ainda por força da incorporação aqui tratada, o capital social da 

Incorporadora deverá ser aumentado em R$ 7.061.191,00 (sete milhões, sessenta e um 

mil, cento e noventa e um reais), com a emissão de 7.061.191 (sete milhões, sessenta e 

uma mil, cento e noventa e uma) novas ações ordinárias nominativas e sem valor 

nominal, sendo todas as novas ações atribuídas ao acionista FUNDO DE 

INVESTIM ENTO EM  PARTICIPAÇÕES M EZANINO DIAMOND MOUNTAIN 

MARINE INFRAESTRUTURA em substituição às ações extintas nos termos do item

Valéria Ç / M l  ! 

Secretária G<

Serra

íeral
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(iv) acima. Dessa forma, o capital social da Sociedade deverá passar de R$ 140.00,00 

(cento e quarenta mil reais), para R$ 7.201.191,00 (sete milhões, duzentos e um mil, 

cento e noventa e um reais), dividido em 7.201.191 (sete milhões, duzentos e uma mil, 

cento e noventa e uma) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal;

(vii) como resultado da incorporação ora proposta e conseqüente 

extinção da Incorporada, todas as sua operações, ativos, passivos e obrigações serão 
integralmente transferidas para a Incorporadora, que sucederá a Incorporada em todos 

os seus direitos e obrigações de toda e qualquer natureza.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam os Administradores da Incorporadora 

e da Incorporada o presente Protocolo em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito, 

«áj, t% £\\ untamente com 2 (duas) testemunhas.

V V » % \ Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2014. ,

ASCRO PARTICIPAÇÕES S.A,

Por: Mauro Fernando Orofino Campos 

Cargo: Diretor Presidente

Por: Bertoldo Gancz 

Cargo: Diretor

IITPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

Por: Mauro Fernando Orofino Campos 

Cargo: Diretor Presidente

Por: Pedro Celestino da Silva Pereira Filho 
Cargo: Diretor Q •,

Testemunhas:

23 y.
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Loudon Blomquist r50|

Pascro Particinacôes S.A 
Nitoar Participações S.A

Laudo de Avaliacgo do Patrimônio Liauido 
em 31 de iuiho de 2014.

1
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Tc! - (1 1) 3I04-S3O3/3101-7782 TeL: (21) 2509-8658 Tel.: (61) 32254)120/ 39634)705

Fax: ( I I )  3104-3420 Fax: (21) 2242-7212

LAUDO DE AVALIAÇÃO

LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES, inscrita no CRC-RJ -  n° 

000064/F-8, CNPJ sob o n° 33.179.672/0004-08, filial na Av. Presidente Vargas, 509 -  3o andar -  

centro -  Rio de Janeiro -  RJ, nomeada pelos acionistas da Nitpar Participações S.A., CNPJ sob o 

07.984.706/0001-84, para avaliar o Patrimônio liquido real da empresa Pascro Participações S.A, 

CNPJ sob o n° 11.995.753/0001-09, para fins de incorporação, conforme disposto no art. 8o da lei 

n° 6.404/76, vem apresentar o seu Laudo de Avaliação conforme termos abaixo:

1) Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil

Na sede da Pascro Participações S.A. foram-nos apresentados os atos constitutivos, os livros e 

registros contábeis e as demonstrações financeiras da empresa, e das suas controladas Rio Nave 

Serviços Navais Ltda. e Rio Nave 2010 Construção Naval Ltda., na data de 31de julho de 2014, 

para fins de avaliação do seu Patrimônio líquido contábil.

Constatamos, através dos nossos exames, que os registros contábeis e as demonstrações 

financeiras foram preparados consoante praticas contábeis recomendadas pelo Conselho Federal 

de Contabilidade e em observância do disposto nos arts. 183 e 184 da lei n° 6.404/76.

1.1) Elementos dos Ativos e Passivo.

Conforme balanço patrimonial especial levantado em 31 de julho de 2014, são os 

seguintes elementos de ativo e passivo: (em reais) __

2

y
Valérja Ç rM  Serra 

Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
Empresa: NITPAR PARTICIPAÇÕES S A 
Nire: 33300313028
Protocolo: 0020142904961 -21/08/2014
C ERTIFICO  O  DEFERIM ENTO EM 22/08/2014, E  O  R EGISTR O  SOB O  NIRE E D ATA ABAIXO. 
Autenticação: 68613C2EB381BFDF765C8C81E582960DC34700F0E0DF34540068E42FBA523775 
Arquivamento: 00002662675 -  22/08/2014
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Balanço em 
31/07/2014

Ativo 
Ativo Circulante

Ajustes Para 
Fins de 

Incorporação

Encargos sociais a recolher

A

Saldos
Ajustados

(Jã i .k íí 5.000 1 .000
Bancos Conta Movimento - - -

Banco do Brasil S.A., 1.500.000 - 1.500.000 (a)
Banco BVA S. A -  conta n° T9.161 - 19.161

1.520.161 - 1.520.161
Impostos a Recuperar
IRRF sobre Aplicações Financeiras 214.398 214.298
IRRF sobre Contratos Mutuo 49.981 - 49.981
INSS a Recuperar 620 - 621
IOF a Recuperar 50.708 - 50.708

315.608 - 315.608
Sub-total 1.835.769 1.835.769

Ativo Não Circulante 
Ativo Realizado a Lonso Prazo

Adiantamento para Futuro Aumento de 19.479.895 19.479.895 (c)
Capital -  Rio Nave Serviços Navais Ltda. 

Empréstimos a Terceiros 5.214.116 5.214.116 (b)
EIF Engenharia e Investimentos 24.694.011 - 24.694.011

Investimentos

Participação Societária (Ágio)
Rio Nave Serviços Navais Ltda. 70.608.720 (d) < 70.608.720> -

Nitpar Participações S.A 3.200.000 (e) <3.200.000> -

Avaliação do investimento na Rio Nave 
Serviços Navais Ltda. (good will) - 143.525.000 143.525.000 (f)

73.808.720 69.716.280 143.525.000
Total do Ativo 100.338.500 69.716.280 170.054.780

Menos: Passivo Circulante

Fornecedores 34.719 - 34.719

Folha de pagamentos-Administradores 1.770 - 1.770

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
Empresa: NITPAR PARTICIPAÇÕES S A 
Nire: 33300313028
Protocolo: 0020142904961 -21/08/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO. 
Autenticação: 68613C2EB381BFDF765C8C81E582960DC34700FOEODF34540068E42FBA523775 
Arquivamento: 00002662675 -  22/08/2014
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Obrigações Tributarias:

Loudon Blomquist r5(jl
« o a u s i t i  .  .á WOS

1RRF a Recolher sobre folha de Pagamento. 
IRRF a Recolher -  Pessoas Jurídicas 
PIS / COFINS /  CSLL a Recolher 
IOF a Recolher 
Tira? / Multas — CVM.

11
2.112

13.039
41.960

277.313

-
11

2.112
13.039
41.960

277.313

Outras contas a pagar
334.435
170.208

• 334.435
170.208

sub-total 541.132 541.132

Passivo Exigível a Lonao Prazo
Provisão Para Perdas
Contas a Pagar a Empresas Controladas

114.139.708
92.150

- 114.139.708
92.150

Empréstimo junto a Instituição Financeira 
Banco BVA S.A 48.220.599 48.220.599

Sub-total 162.452.457 - 162.452.457

Total do Passivo 162.993.589 162.993.589

Patrimônio Liquido <62.655.089> - 7.061.191

1 .21 ELEMENTOS OUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO LÍOUIDO

Capital Social 
Reserva de Capital
Ajuste Patrimonial Para Fins de
Incorporação
Prejuízos Acumulados

5.441.156
68.228.583

<136.324.828>

69.716.280

5.441.156
68.228.583

69.716.280

<136.324.828>
Patrimônio Liquido Ajustado <62.655.089> 69.716.280 7.061.191

Informações Complementares

(a) Deposito no Banco do Brasil S.A., referente integralização de aumento de capital.

(b) Empréstimo de mutuo concedido a E1F Engenharia e Investimentos em setembro/2012 
atualizado pelo CDI mais 12%.

(c) Adiantamento para futuro aumento de capital concedido á empresa controlada Rio Nave 
Serviços Navais Ltda.

(d) Ágio na compra da Rio Nave Serviços Navais S.A., representando 99,99%, tendo como 
fundamento a geração de lucros futuros.

A

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
Empresa: NITPAR PARTICIPAÇÕES S A 
Nire: 33300313028
Protocolo: 0020142904961-21/08/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO. 

Valéria çrliA Serra Autenticação: 68613C2EB381BFDF765C8C81E582960DC34700FOEODF34540068E42FBA523775
Secretária Èeral Arquivamento: 00002662675 -  22/08/2014
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(e) Ágio na  compra da participação na N itpar Participações Ltda., tendo como fundamento a 

geração de lucros futuros.

A

(f) “Good Wili” apurado para fins de incorporação, sobre a  participação societária na Rio Nave 

Serviços Navais Ltda.

(g) Provisão para perdas 

Provisão constituída em face ao Patrimônio liquido negativo da empresa controlada Rio Nave 

Serviços Navais Ltda., no montante de R$ 114.139.708.

(h) Empréstimo junto  ao Banco BVA S.À, assumido no processo da compra da Rio Nave Serviços 

Navais Ltda., no ano de 2012, atualizado para 31/07/2014, no montante de R$ 48.220.599.

(i) Capital Social

Capital Social de R$ 5.441.156,00 (cinco milhões quatrocentos e quarenta e um mil cento e 

cinquenta e  seis reais) representado por 5.441.156 (cinco milhões quatrocentas e quarenta e 

uma mil cento e cinquenta e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. A ultima 

Assembleia que, aprovou o aumento do capital para R$ 5.441.156.00, foi realizada em 

31/3/2014.

(j) Reserva de Capital — (Reserva Livre) ágio na subscrição e integralização do capital social, com 

saldo em 31/07/2014 de R$ 68.228.583.

(k) Ajuste Patrimonial para Fins de Incorporação, determinado pela avaiiação do investimento na 

Rio Nave Serviços Navais Ltda., com base no fluxo de caixa descontado, no valor estimado de 

R$ 143.525.000, que após dedução dos ágios constantes dos registros contábeis apurados no 

processo de compra dessa em presa, apontou o saldo de R$ 69.716.280.

2) Avaliação Econômico Financeiro Através do Fluxo de Caixa Descontado (Cood VViU)

Os acionistas da N itpar Participações S.A. contrataram a empresa especializada TREVO 

CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA. CNPJ n° 10.649.395/0001-01 para fins de avaliação 

econômico-fínanceira, através do fluxo de caixa descontado da empresa Rio N ave Serviços 

Navais Ltda., controlada pela Pascro Participações S.A., utilizando as premissas fornecidas pela 

Diretoria._________________________________________________ ____ _

É
 Junta Comercia! do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NITPAR PARTICIPAÇÕES S  A 

Nire: 33300313028

Protocolo: 0020142904961 - 21/08/2014
  CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
rra Autenticação: 68613C2EB381BFDF765C8C81E582960DC34700FOEODF34540068E42FBA523775
ai Arquivamento: 00002662675 - 22/08/2014
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2.1) Transcrição do Sumario do Laudo apresentado peia Trevo Consultoria Estratégica 

Ltda., datado de 13 de agosto de 2014.

Transcrevemos abaixo o “Sumario Executivo” constante do Laudo de Avaliação 

Econômico — Financeira, preparado pela Trevo Consultoria Estratégica Ltda — Global 

Trevo Consulting datado de 13 de agosto de 2014:

“Nosso trabalho de avaliação econômico-financeira da Rio Nave Serviços Navais LTDA. 

("Empresa " ow "Rio Nave ") compreendeu e incluiu:

! As premissas da Administração que refletem as perspectivas de crescimento das 
operações para os próximos nove anos;

! Análise dos investimentos realizados pela Empresa;

*> Análise das demonstrações financeiras de 2012 e 2013 e balancete até julho de 2014.

! Entrevistas e reuniões com os principais executivos da Empresa para obter informações 
sobre as operações, o cenário atual e as perspectivas do negócio;

! Modelagem econômico-financeira das operações do Empresa; e

*> Preparação e apresentação do nosso laudo de avaliação, destacando as principais 
premissas, considerações envolvidas e os resultados obtidos.

O valor da Empresa é dado pelas perspectivas de rentabilidade futura calculada utilizando- 
se o método de Fluxo de Caixa Descontado ("FCD que reflete adequadamente o retorno 
esperado, considerando o risco país e o risco intrínseco ao tipo de negócio, sendo também 
apropriado por capturar adequadamente as oportunidades do negócio e por ajustar os 
eventos extraordinários.

Mètôâõlõgiãs ãè avaliação

lip u  <!« Avnünçno cq u fty  ViVuC! (P ó ) N ú m p r o d p  qu otas P.'f?ço por q u ü la s  ÍR S j |

Valo: p a trim o n ia l N/A 11.450.000 N/A

M últiplo*; dr; rm v ro d o 57.744.691 11.450.000 5,04

J lu v o d ? . caixa d e c a n t a d o 143.525.752 11.450.000 12,54

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
Empresa: NITPAR PARTIC1PACOES S A 
Nire: 33300313028
Protocolo: 0020142904961 -21/08/2014
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Arquivamento: 00002662675 -  22/08/2014
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Metodologia Preço por quota Com entários

V alor patrim onial o  N/A Representa o  patrim ônio líquido dividido 

pelo  n ú m e ro  tota l d e  quotas da Em presa

M últiplos d e  m e rca do o  R S S A » Considera o  va lor da Em presa pelos

m últiplos d e  com panhias com paráveis

Fluxo de caixa descontado □  R$12,54 Reflete as perspectivas d e  rentabilidade 

fu tu ra  da Em presa trazidas a valor 

presente p or u m a  taxa d e  desconto

Nosso laudo tem como objetivo exclusivo dar suporte aos quotistas da Empresa em relação 
ao valor econômico-financeiro da Rio Nave Serviços Navais LTDA.
Com base nos resultados obtidos a partir das projeções descritas neste relatório, entendemos 
que o valor estimado de RS143.525 mil (cento e quarenta e três milhões, quinhentos e vinte e 
cinco mil reais) para a totalidade das quotas da Empresa, calculado com base no método de 
rentabilidade futura, na data-base de 31 de julho de 2014, utilizando o custo médio 
ponderado de capital nominal em reais de 19,4%, bem como estabilidade do crescimento na 
perpetuidade, incorpore as expectativas da Administração quanto à capacidade operacional 
da Empresa.

São Paulo, 13 de agosto de 2014 Eduardo Peres - Sócio-diretor
GIobalTrevo Consulting 
CNPJ 10.649.395/0001-01 ”

3) Patrimônio Líquido da Pascro Participações S.A -  Ajustado com os efeitos da avaliação 

do “GOOD WILL”.

• Patrimônio Liquido Contábil em 31 de julho de 2014. < 62.655.089 >

• “GOOD WILL” apurado conforme Laudo de Avaliação das 

quotas de capital da Rio Nave Serviços Navais Ltda., preparado

pela empresa Trevo Consultoria Estratégica Ltda. 143.525.000

• Ágio apurado no processo de compra da Rio Nave Serviços

Navais Ltda. constante dos registros contábeis < 70.608.720 >

•  Ágio apurado no processo de compra da Rio Nave 2010

Construção Naval Ltda. constante dos registros contábeis < 3.200.000>

Patrimônio Líquido Ajustado R$ 7.061.191

Serra

ieral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
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4) Avaliamos o Patrimônio Liquido da Pascro Participações S.A., para fins de incorporação 

pela Nitpar Participações S.A. em RS 7.061.191 (sete milhões sessenta e um mil e cento e 

noventa e um reais).

5) Declaramos, para fins de avaliação, que não temos conhecimento da ocorrência de 

qualquer fato relevante entre 31 de julho de 2014 e a presente data que nos termos da 

legislação atual devessem ser ajustados.

Os abaixo assinados colocam-se á disposição de V.Sas. e da Assembleia Geral dos acionistas, 

para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o presente Laudo de Avaliação.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2014.

Loudon Blomquist Auditoreg^ndependentes 
CRC-RJ-«

Noel tá iz  Ferrei? 
Contador 

CRC-RJ-23.317 -T-SP-1458-S-RJ

8
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Certidão Negativa de Debito http://cnd.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_inv2.asp7COMS BIN/S...

2 .k \
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CER TID Ã O  NEGATIVA 
DE D ÉBITOS RELATIVOS ÄS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÄRIAS 

E À S  DE TER CEIRO S

N° 215702014-88888706 
Nome: NITPAR PARTICIPACAO LTDA 
ONPJ: 07.984.706/0001-84

Ressalvado o direito dè ã Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 
dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que 
vierem a ser apuradas, é certificado que nâo constam pendências em seu 
nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil {RFB) è a inscrições em Divida Ativa da Uniâo (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, à  terceiros, inclusive às inscritas em DAU, 
não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais 
inscrições em DAU. administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão 
próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de 
controle de cotas de sociedade limitada, á cisão totai ou parcial, à fusão, 
incorporação, ou á transformação dè èritidãdè òü de sociedade 
empresária símpfes.

Ã  aceitação desta certidão está condicionada à finalidade pãfã a qual foi 
emitida e à verificação de sue autenticidade na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ri° 01. de 20 
de janeiro de 2010.

Emitida em 08/08/2014.
Válida até 04/02/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

] de i 18/08/2014 15:57

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
Empresa: NITPAR PARTICIPAÇÕES S A 
Nire: 33300313028
Protocolo: 0020142904961 -21/08/2014
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Garal da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federai do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À  DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NITPAR PARTICIPAÇÕES LTOA 
CNPJ: 07.984.706/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do 
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente â 
situação do sujeito passivo f t õ  âmbito d a  RFB e  da P G F N ,  não a b r a n g e n d o  a s  contribuições 
previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dhida Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos 
endereços <http://www.receita.fiazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fiazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n& 3, de 02/05/2007.
Emitida ás 17:20:08 do dia 14/08/2014 <hora e data de Brasiiia>.
Válida até 10/02/2015.
Código de controle da certidão: 0CBS.32AC.F2AC.3E5E 

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
Empresa: NITPAR PARTICIPAÇÕES S  A 
Nire: 33300313028
Protocolo: 0020142904961 -  21/08/2014
CERTIFICO O DEFERIM ENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O  NIRE E DATA ABAIXO. 
Autenticação: 68613C2EB381BFDF765C8C81E582960DC34700F0E0DF34540068E42FBA523775 
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CAfJ&A
CA IX A  E C O N Ô M IC A  F E D E R A L

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07984706/0001-84
Razão Social: n itp a r  p a rt ic ip a ç õ e s  LToa
Endereço: R DELEGADO WALDíR GUILHERME 28 PARTE / ILHA DA

CONCEICAO / NITERÓI / RJ / 24050-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -  FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/08/2014 a 02/09/2014 

Certificação Número: 2014080408123286172081

Informação obtida em 14/08/2014, às 17:12:43.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
w w w .caixa.gov.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
/ \  Empresa: NITPAR PARTICIPAÇÕES S A
/ 1 [ k â  Nire: 33300313028

\ !/  \ y  Protocolo: 0020142904961 -21/08/2014
v J y  Y  CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Valér/a ç/MTserra Autenticação: 68613C2EB381BFDF765C8C81E582960DC34700F0E0DF34540068E42FBA523775
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