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PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO COMARCA DA CAPITAL

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

PROCESSO Nº 0006456-65.2017.8.19.0001 ¿ FALÊNCIA DE NITPAR PARTICIPAÇÕES S.A., RIO NAVE

SERVIÇOS NAVAIS LTDA e RIO NAVE 2010 CONSTRUÇÃO NAVAL LTDA. EDITAL, para conhecimento de

terceiros interessados, nos termos do parágrafo único do art. 99 da Lei 11.101/05, passado na forma abaixo:O Doutor

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

sentença de fls. 521/526, prolatada em 17 de maio de 2018, foi decretada a FALÊNCIA da sociedade NITPAR

PARTICIPAÇÕES S.A., cujos efeitos foram estendidos às sociedades RIO NAVE SERVIÇOS NAVAIS LTDA e RIO

NAVE 2010 CONSTRUÇÃO NAVAL LTDA., mediante decisão de fls. 1564/1567, prolatada em 14 de agosto de 2019,

conforme íntegra das decisões que seguem transcritas adiante: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. 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
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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. 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. 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
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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 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
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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 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.Trata-

se de processo falimentar de NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. Às fls. 1426/1433 o Administrador Judicial requer a

extensão da falência da sociedade NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA às sociedades controladas RIO NAVE

SERVIÇOS NAVAIS LTDA e RIO NAVE 2010 CONSTRUÇÃO NAVAL LTDA, que compõem o mesmo grupo

econômico, uma vez que o Administrador Judicial, atual representante legal da Massa Falida, vem sendo citado para

responder ações trabalhistas em nome da sociedade Rio Nave, tendo em vista a renúncia do seu único

administrador, em 08/02/2018. O Ministério Público, opinou pelo acolhimento do pedido de extensão da falência, à fl.

1534. A Falida requer o indeferimento do pedido de extensão dos efeitos da falência, às fls. 1537/1547. Alega que o

pedido de extensão dos efeitos da falência, não estão de acordo com o entendimento firmado pelo STJ e por este E.

Tribunal de Justiça, além disso, a NITPAR não possui um extenso rol de credores, e na hipótese de deferimento do

pedido de extensão dos efeitos da falência, o rol de credores será incrementado substancialmente, sem que seja

agregado à massa falida quaisquer bens que possam eventualmente lastrear os pagamentos desses credores. A

Credora GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS LTDA, às fls. 1549/1551, requer o acolhimento dos

pedidos do Administrador Judicial. É o sucinto relatório. Examinados, decido. O requerimento de falência foi proposto

em 10/01/2017 e a quebra da sociedade NITPAR PARTICIPAÇÕES LTDA foi decretada em 17/05/2018. No decorrer

do processo falimentar o Administrador Judicial requer que seja estendido os efeitos da Falência às sociedades RIO

NAVE SERVIÇOS NAVAIS LTDA e RIO NAVE 2010 CONSTRUÇÃO NAVAL LTDA, uma vez que a Massa Falida

vem sendo chamada a responder por obrigações das referidas empresas o que poderia prejudicar o procedimento

falimentar, preterindo a ordem preferencial de satisfação do passivo do Grupo. A teoria da desconsideração da

personalidade jurídica vem sendo amplamente utilizada pelos Tribunais de Justiça para fundamentar a possibilidade

de se estender os efeitos da falência à outras sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico, ainda que de

forma não documentada. Não obstante não haver previsão legal específica acerca da extensão, a jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça é pacificada e compilada por meio do Informativo de Jurisprudência Nº 0195 o qual aduz

o seguinte: FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO. SÍNDICO. Respaldado na

teoria da desconsideração da personalidade jurídica, o síndico da massa falida pode pedir ao juiz a extensão dos

efeitos da falência às sociedades do mesmo grupo, isso se houver evidências de sua utilização com abuso de direito,

para fraudar a lei ou prejudicar terceiros (Lei n. 6.024/1974 e Lei de Falências). Essa providência prescinde de ação
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autônoma. Precedentes citados: RMS 12.872-SP, DJ 16/12/2002; REsp 158.051-RJ, DJ 12/4/1999; REsp 211.619-

SP, DJ 23/4/2001; REsp 252.759-SP, DJ 27/11/2000, e REsp 332.763-SP, DJ 24/6/2002. REsp 228.357-SP, Rel.

Min. Castro Filho, julgado em 9/12/2003. No mesmo sentido, destaca-se algumas jurisprudências mencionadas no

referido informativo: PROCESSO CIVIL. FALÊNCIA. EXTENSAO DE EFEITOS. POSSIBILIDADE. PESSOAS

FÍSICAS. ADMINISTRADORES NAO-SÓCIOS. GRUPO ECONÔMICO. DEMONSTRAÇAO. DESCONSIDERAÇAO

DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇAO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. AÇAO REVOCATÓRIA.

DESNECESSIDADE. 1. Em situação na qual dois grupos econômicos, unidos em torno de um propósito comum,

promovem uma cadeia de negócios formalmente lícitos mas com intuito substancial de desviar patrimônio de

empresa em situação pré-falimentar, é necessário que o Poder Judiciário também inove sua atuação, no intuito de

encontrar meios eficazes de reverter as manobras lesivas, punindo e responsabilizando os envolvidos. 2. É possível

ao juízo antecipar a decisão de estender os efeitos de sociedade falida a empresas coligadas na hipótese em que,

verificando claro conluio para prejudicar credores, há transferência de bens para desvio patrimonial. Inexiste nulidade

no exercício diferido do direito de defesa nessas hipóteses. 3. A extensão da falência a sociedades coligadas pode

ser feita independentemente da instauração de processo autônomo. A verificação da existência de coligação entre

sociedades pode ser feita com base em elementos fáticos que demonstrem a efetiva influência de um grupo

societário nas decisões do outro, independentemente de se constatar a existência de participação no capital social. 4.

O contador que presta serviços de administração à sociedade falida, assumindo a condição pessoal de

administrador, pode ser submetido ao decreto de extensão da quebra, independentemente de ostentar a qualidade

de sócio, notadamente nas hipóteses em que, estabelecido profissionalmente, presta tais serviços a diversas

empresas, desenvolvendo atividade intelectual com elemento de empresa. 5. Recurso especial conhecido, mas não

provido. (REsp 1.266.666/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe

25/08/2011) FALÊNCIA - EXTENSÃO DOS SEUS EFEITOS ÀS EMPRESAS COLIGADAS - TEORIA DA

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - POSSIBILIDADE - REQUERIMENTO - SÍNDICO -

DESNECESSIDADE - AÇÃO AUTÔNOMA - PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. I - O síndico

da massa falida, respaldado pela Lei de Falências e pela Lei n.º 6.024/74, pode pedir ao juiz, com base na teoria da

desconsideração da personalidade jurídica, que estenda os efeitos da falência às sociedades do mesmo grupo,

sempre que houver evidências de sua utilização com abuso de direito, para fraudar a lei ou prejudicar terceiros. II - A

providência prescinde de ação autônoma. Verificados os pressupostos e afastada a personificação societária, os

terceiros alcançados poderão interpor, perante o juízo falimentar, todos os recursos cabíveis na defesa de seus

direitos e interesses. Recurso especial provido. (REsp 228.357/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA

TURMA, julgado em 09/12/2003, DJ 02/02/2004, p. 332) ". Atualmente existe um movimento mundial da doutrina

jurídica falimentar no sentido da construção do que o mestre Carvalhosa denominou "antijuridicidade presumida dos

conglomerados" para que se possa "abranger a responsabilidade solidária de todas as sociedades integrantes do

grupo no tocante a obrigações contratuais, extracontratuais, trabalhistas e tributárias" nos processos de falência.

Carvalhosa ainda estabelece três critérios a serem utilizados como referências nos casos de desconsideração da

personalidade jurídica em grupos. Primeiramente, o professor defende a necessidade de se comprovar a ausência de

autonomia patrimonial das empresas em relação a uma unidade de comando empresarial, aferível por meio da

dependência do grupo, do caixa único ou da utilização da mesma sigla do grupo. Em segundo lugar, propõe que a

desconsideração da personalidade e a extensão dos efeitos da falência às outras sociedades do grupo pode ser

requerida em razão de abuso de poder, o qual é requisito legal específico para todo pedido de desconsideração da

personalidade jurídica (art. 50, Código Civil). O terceiro critério sugerido pelo comercialista seria a culpa

extracontratual no caso de uma das sociedades causar danos com os quais todo o grupo se beneficie. No caso em

tela, a questão é muito mais simples e transparente quanto a existência de grupo econômico e caixa única do grupo,

pois verifica-se que a Falida NITPAR é a única cotista da sociedade RIO NAVE SERVIÇOS NAVAIS LTDA, a

sociedade RIO NAVE 2010 é composta pela RIO NAVE SERVIÇOS NAVAIS LTDA com 99,99% do capital social e a

NITPAR com 0,01% do capital social, tendo as 03(três) sociedades como administrador o Sr. Mauro Fernando

Orofino Campos. Assim, resta caracterizado o grupo econômico, pela unidade do comando empresarial, sendo certo
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que a decretação da falência da principal empresa do grupo afeta diretamente as demais pois suas cotas ou ações

serão arrecadadas. Diante do exposto, defiro o pedido para DECRETAR A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA

FALÊNCIA às sociedades RIO NAVE SERVIÇOS NAVAIS LTDA., CNPJ nº 02.984.706/0001-84, com sede na rua

Carlos Seidl, nº 714 - parte, Caju, Rio de Janeiro, RJ, figurando como seu administrador: MAURO FERNANDO

OROFINO CAMPOS, brasileiro, casado, empresário, RG nº 1.592.310/IFP e CPF nº 029.765.017-34, residente na

Praia do Flamengo, nº 344, apto nº 1001, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ; e RIO NAVE 2010 CONSTRUÇÃO NAVAL

LTDA, CNPJ Nº 11.738.649/0001-20, com sede na rua Carlos Seidl, nº 714 - parte, Caju, Rio de Janeiro, RJ,

figurando como seu administrador: MAURO FERNANDO OROFINO CAMPOS, brasileiro, casado, empresário, RG nº

1.592.310, expedida pelo IFP/RJ e CPF nº 029.765.017-34, residente na Praia do Flamengo, nº 344, apto nº 1001,

Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, devendo todas as diligências determinadas na r. sentença de decretação da quebra de

fls. 521/526, serem cumpridas também em relação a estas pessoas jurídicas, expedindo-se, inclusive, os ofícios

mencionados na Ordem de Serviço n.º 01/2016 deste juízo. Dê-se ciência pessoal ao Administrador Judicial e ao

Ministério Público. 2 - Fls. 1397, 1403/1424, 1560/1561 - Ao Administrador Judicial. 3 - Fls. 1553/1558 - Nada a

prover, considerando os pressupostos do art. 9º da Lei n.º 11.101/05, a Habilitação de Crédito deverá ser efetuada

pelo próprio credor. Oficie-se ao Juízo Trabalhista. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,

mandou expedir o presente edital que será publicado e afixado no lugar de costume, na forma da Lei. Cientes de que

este juízo funciona na Av. Erasmo Braga, 115, sala 712, Lamina Central - Centro - Rio de Janeiro - RJ, Cep: 20020-

903, e-mail: cap03 vemp@tjrj.jus.br. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, ao dia nove do mês de outubro

de dois mil e vinte. Eu, Janice Magali Pires de Barros, Escrivão Judiciário, matricula 01/13858, digitei. MM. Dr. Luiz

Alberto Carvalho Alves - Juiz de Direito.  

 

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2020 

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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