
Processo: 0067279-36.2016.8.19.0002 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

 

Certifico e dou fé que o edital abaixo, foi remetido(a) para o Diário da Justiça Eletrônico do Rio de Janeiro no

expediente do dia 13/08/2020 e foi publicado em 17/08/2020 na(s) folha(s) 9/10 da edição: Ano 12 - n° 228 do DJE. 

 

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 0067279-36.2016.8.19.0002 ¿ INSOLVÊNCIA CIVIL DE BEMFAM ¿ BEM ESTAR FAMILIAR NO

BRASIL, BEMFAM - CIDADANIA, EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAÚDE - CEDESS e BEMFAM

CONSULTORES ASSOCIADOS E PESQUISA ¿ CONAPES. EDITAL, para conhecimento de terceiros interessados,

em conformidade com a decisão de fls. 963, retifica o edital de fls. 888/892, para constar a determinação do item 2 A

da decisão de fls. 517/519, passado na forma abaixo: O Doutor LUIZ ALBERTO CARVALHO ALVES, FAZ SABER

aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por decisao prolatada em 09 de janeiro de 2019, foi

declarada a INSOLVENCIA CIVIL das associacoes BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, BEMFAM -

CIDADANIA, EDUCACAO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAUDE - CEDESS e BEMFAM CONSULTORES

ASSOCIADOS E PESQUISA - CONAPES, cuja integra da decisao segue transcrita adiante: Trata-se de Acao de

Insolvencia Civil, com pedido de tutela de urgencia, proposta por BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL,

BEMFAM - CIDADANIA, EDUCACAO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAUDE - CEDESS e BEMFAM

CONSULTORES ASSOCIADOS E PESQUISA - CONAPES, INTEGRANTES DO GRUPO BEMFAM, com objetivo de

que seja declarada a insolvencia das requerentes, tendo em vista a situacao de ruina patrimonial do grupo, diante de

varias execucoes ajuizadas, bem como o encerramento de todas as atividades institucionais. Narra a inicial que a

BEMFAM e uma associacao de acao social e sem fins lucrativos, cuja finalidade esteve pautada em acoes sociais e

na defesa dos direitos produtivos, do exercicio da cidadania, bem como no estimulo a educacao e assistencia de

pessoas necessitadas neste tocante. Acrescentam as requerentes que, em meados da decada de 2000, sofreram um

duro golpe em suas financas, com corte de recursos advindos de doadores externos que refletiram em uma enorme

dificuldade das instituicoes em proceder com a manutencao de areas operacionais. Salientam que, a partir de 2008,

a BEMFAM alterou a sua estrutura empresarial, antes centralizada, passando a ser gerida por uma holding,

composta por quatro pessoas juridicas: BEMFAM filantropica, CEDESS, organizacao da sociedade civil de interesse

publico, CONAPES, tambem sem fins lucrativos e PROSEX S/A, sociedade anonima de capital fechado. Porem, as

medidas adotadas nao foram suficientes para salvar o grupo e garantir a sua operacionalidade. Aduzem que, diante

das dificuldades, a organizacao acabou por vender a PROSEX S/A, mas que de nada adiantou. Sem conseguir

operacionalizar os poucos contratos ainda em vigor, foi obrigada a cancelar contratos, parcelar tributos e demitir

empregados. Alegam as requerentes que com isso, houve uma serie de reclamacoes trabalhistas ajuizadas em

diversos Estados e, consequentemente, em Tribunais Regionais Federais diferentes. Acrescentam que atualmente,

sem qualquer fonte de renda, o grupo encontra-se impossibilitado de apresentar defesa adequada nos diversos

processos em curso, que se encontram em fase de execucao. Requerem que, diante da gravissima situacao em que

se encontram, seja reconhecido o seu estado de insolvencia civil, e que seja concedida tutela de urgencia, para

suspender todas as acoes e execucoes movidas em face das mesmas e de seus ex-voluntarios. Com a inicial vieram

os documentos de fls. 23/113. Decisao as fls. 224/225 declinando da competencia em favor de uma das Varas Civeis

da Capital. Decisao a fl. 243 retificando a decisao anterior, declinando da competencia para uma das Varas

Empresariais da Capital. Despacho a fl. 258 determinando a emenda a inicial, para que seja apresentada lista

nominal de todos os credores. Apresentada emenda a inicial as fls. 263/268. Decisao as fls. 272/273 indeferindo o

pedido de tutela. As fls. 275/282, embargos de declaracao opostos pela autora. Decisao as fls. 457/458 dando parcial
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provimento aos embargos declaratorios para sanar a omissao relativa ao pedido de gratuidade de justica, o qual foi

deferido. Manifestacao do Ministerio Publico a fl. 468 opinando pelo acolhimento da confissao de insolvencia. E o

relatorio. Examinados, decido. Inicialmente, cabe informar que mesmo com o Novo Codigo de Processo Civil de

2015, as execucoes contra devedor insolvente permanecem reguladas pelo Livro II, Titulo IV, da Lei 5.869, de

11.01.1973, a partir do art. 748. A insolvencia civil encontrava-se disciplinada no artigo 748 e seguintes do Codigo de

Processo Civil de 1973 e sua disciplina restou mantida no Codigo de Processo Civil de 2015, a teor do que disciplina

o artigo 1.052. O artigo 759 do codigo de Processo Civil/1973, possibilita ao devedor pleitear em Juizo que seja

declarada sua insolvencia civil, relacionando todos os credores e seus respectivos domicilios e a importancia do

credito, individualizando os bens e atribuindo a cada um o seu valor e relatar com fidelidade seu estado patrimonial,

com exposicao das causas que impuseram a insolvencia (artigo 760 do CPC). Inicialmente recebo a emenda a inicial

de fls. 263/268. Anote-se onde couber. No caso em tela, as requerentes postulam a decretacao de sua insolvencia

civil com fundamento em credito decorrente de varias execucoes, ajuizadas em diversos Estados, sendo 39 (trinta e

nove) destes de natureza trabalhista, espalhados por dez Tribunais Regionais do Trabalho pelo pais, alem de outros

de natureza fiscal e civel. Conforme o art. 754 do CPC/1973, o pedido declaratorio de insolvencia civil deve ser

instruido com titulo executivo judicial ou extrajudicial. Nesse diapasao, enquanto documento apto a ensejar

continuidade de processo executorio trabalhista, a certidao, diante de sua natureza declaratoria, atesta a existencia

de titulo judicial em face das requerentes, perante a Justica do Trabalho, conforme certidao de fl. 112/113. A

insolvencia pode ser real ou presumida. A primeira especie ocorre quando o devedor possui mais dividas do que

bens para salda-las, e o caso descrito do artigo 748 do CPC/1973. Ja a insolvencia presumida ocorre quando o

devedor nao possui bens para nomear a penhora, ou quando o devedor nao possua domicilio certo para a cobranca

das dividas, ou ainda quando o devedor que possua domicilio certo tenta se desfazer de seus bens na esperanca de

nao ter seu patrimonio atingindo para saudar suas dividas. Trata-se de uma presuncao juris tantun do estado de

incapacidade do devedor de honrar as suas dividas. Isso se deve a inseguranca juridica causada pela atitude do

devedor que obsta o pagamento de suas dividas. Nos presentes autos, e incontroverso que as requerentes possuem

patrimonio, porem insuficiente para elidir a divida existente, sendo seu ativo composto por bens moveis e utensilios,

automoveis e bens imoveis. Os imoveis pertencentes ao grupo BEMFAM, localizados nos municipios de Sao Luiz,

Natal e Joao Pessoa, permanecem sob propriedade da instituicao, porem encontram-se penhorados e abandonados,

pois nao ha como administra-los, devido a falta de recursos e a distancia geografica. O mesmo acontece com os

bens moveis, incluindo dois veiculos e material de informatica. Evidencia-se que a totalidade do ativo da autora,

conforme pode ser observado, atraves do explicitado nos autos, perfaz o montante de R$ 2.766.165,00 (dois milhoes,

setecentos e sessenta e seis mil, cento e sessenta e cinco reais), importe inferior ao passivo ja liquidado, que perfaz

ate a presente data, a quantia de R$ 2.919.913,33 (dois milhoes, novecentos e dezenove mil, novecentos e treze

reais e trinta e tres centavos), alem dos processos ainda em fase de conhecimento, sendo 27 destes de natureza

trabalhista e 2 de natureza civel. A insolvencia civil, em face da lei processual vigente, consiste no estado patrimonial

do devedor cujas dividas superam os bens disponiveis ou penhoraveis. Destarte, considerada a situacao de ruina

patrimonial do grupo, bem como o encerramento de todas as atividades institucionais, deve o pedido ser julgado

procedente. Nesse mesmo sentido: APELACAO CIVEL. ACAO DECLARATORIA DE INSOLVENCIA CIVIL. AUTO-

INSOLVENCIA. PROCEDENCIA. Da-se a insolvencia toda vez que as dividas excederem a importancia dos bens do

devedor (art. 748 do CPC). Estado de insolvencia dos apelados que restou caracterizado, uma vez que o passivo e

muito superior ao ativo existente. Mantida a sentenca que declarou a insolvencia civil dos autores. NEGARAM

PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME. (Apelacao Civel Nº 70034694224, Decima Oitava Camara Civel, Tribunal

de Justica do RS, Relator: Nelson Jose Gonzaga, Julgado em 25/04/2013) (TJ-RS - AC: 70034694224 RS, Relator:

Nelson Jose Gonzaga, Data de Julgamento: 25/04/2013, Decima Oitava Camara Civel, Data de Publicacao: Diario da

Justica do dia 02/05/2013) Assim, restando cristalino que nao ha patrimonio da autora suficiente para quitacao da

divida, a declaracao de insolvencia civil se impoe na presente acao. Isso exposto, na forma do artigo 487, I, do

Codigo de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para DECLARAR A INSOLVENCIA CIVIL de

BEMFAMBEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, BEMFAM - CIDADANIA, EDUCACAO, DESENVOLVIMENTO
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SOCIAL E SAUDE - CEDESS e BEMFAM CONSULTORES ASSOCIADOS E PESQUISA - CONAPES , confirmando

a Tutela de Urgencia deferida as fls. 272/273 e, com fundamento no art. 751, I, II e III do CPC/73, determinar a

arrecadacao de todos os seus bens suscetiveis de penhora, quer os atuais, quer os adquiridos no curso do processo,

bem como a perda da administracao e da disposicao dos mesmos pelo insolvente, ate a liquidacao total da massa,

que estabeleco no valor correspondente a quantia de R$ 2.919.913,33 ( dois milhoes, novecentos e dezenove mil,

novecentos e treze reais e trinta e tres centavos ). Nomeio como administrador judicial a pessoa juridica Navega

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

167.373 e OAB/SP nº 379.379, portador do CPF/MF nº 123.265.547-36, com endereco na rua do Mercado, 11, 4º e

8º andares - Centro - Rio de Janeiro - RJ, telefone n.º (21) 3380-9600 e e-mails rafael@cotta.org e

rafaelcotta@navega.adv.br, possuindo curriculum devidamente arquivado em cartorio e formacao em Administracao

Judicial pela ESAJ em 2017, ficando autorizada a intimacao por via e-mail do cartorio. A Lei ao regular as funcoes e a

figura do Administrador Judicial, os criterios de sua escolha e remuneracao, que devera ser profissional idoneo, de

preferencia advogado, economista, administrador de empresa ou contador, ou, ainda, pessoa juridica com

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

Ao tratar da remuneracao, determina que o juiz fixara o valor e forma de pagamento, observando a capacidade

financeira do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado no desempenho de

atividades semelhantes, nao podendo ultrapassar o valor de 5% do valor devido aos credores na recuperacao judicial

ou o valor do ativo arrecadado na falencia. Numa interpretacao teleologica dos dispositivos que versam sobre o

Administrador Judicial e suas atribuicoes, extrai-se a absoluta importancia de sua funcao, sendo esta primordial para

o sucesso da presente execucao coletiva, cabendo uma atuacao celere e efetiva com a arrecadacao dos bens de

imediata, a busca do patrimonio da falida eventualmente desviado, a gestao inteligente e produtiva dos bens

enquanto nao alienados judicialmente, uma prestacao de contas transparente, a apuracao das causas da

falencia/insolvencia com remessa de pecas ao Ministerio Publico na hipotese de indicios de crimes falimentares, a

representacao da massa nos processos judiciais e administrativos, com a indicacao de profissionais se necessario, e,

por fim, a formacao do quadro geral e pagamento aos credores, respeitando a ordem de preferencia. Nao se pode

admitir que o Administrador Judicial atue como mera figura decorativa, permitindo que o procedimento se arraste por

decadas como se tem visto, lamentavelmente em alguns feitos que ainda tramitam, proporcionando o perecimento

dos bens e descredito do procedimento e da propria Justica. Neste contexto de importancia de sua funcao, a sua

remuneracao deve ser compativel com esta atuacao e responsabilidade exigida, lhe dando um retorno financeiro

compativel e dentro da realidade do mercado. Cabe lembrar que, de regra, o Administrador Judicial ao assumir a

funcao encontra uma massa falida sem, praticamente, nenhum recurso financeiro para gerir os bens ou arcar com as

despesas minimas necessarias, assumindo um trabalho e custos que so vao ser remunerados apos o levantamento

do ativo, se houver, podendo o juizo reavaliar sua remuneracao na hipotese de excesso e desproporcionalidade na

hipotese de uma arrecadacao de bens grandiosa e sem complexidade, nao conhecido pelo juizo no inicio do

procedimento ao fixar o percentual de remuneracao. No caso em tela, levando-se em consideracao todos os

parametros exarados e a complexidade a ser desempenhada pelo Administrador Judicial, fixo a remuneracao do

Administrador Judicial em 3% do valor do ativo a ser arrecadado. Os credores deverao habilitar seus creditos no

prazo de 20 dias, contados da primeira publicacao do edital com esta sentenca no Diario Oficial. Sobre todos os

debitos do devedor insolvente, sujeitos ao processo de insolvencia, incidirao correcao monetaria (Lei nº 6.899/1981

c/c artigo 27 da Lei nº 9.069/1995). Os valores habilitados deverao ser atualizados desde o vencimento ate a data

desta sentenca e serao pagos em primeiro rateio, e, em segundo rateio, se o ativo da massa comportar; estender-se-

a, nesta hipotese, a correcao monetaria ate o efetivo pagamento do credito. Custas pela autora, observada a

gratuidade de justica deferida. Com o transito em julgado, e em havendo o cumprimento espontaneo, expeca-se

mandado de pagamento. P.R.I. Considerando que a insolvencia civil encontrava-se disciplinada no artigo 748 e

seguintes do Codigo de Processo Civil de 1973 e sua disciplina restou mantida no Codigo de Processo Civil de 2015,

a teor do que disciplina o artigo 1.052, sendo a lei omissa quanto a fixacao do termo legal, fixa-se, por analogia, o

termo legal da insolvencia no nonagesimo dia anterior ao ajuizamento deste pedido, considerando a hipotese de nao
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existencia de protesto anterior; caso contrario, sera o nonagesimo dia do primeiro protesto por falta de pagamento. E,

para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente edital que sera publicado e

afixado no lugar de costume, na forma da Lei. Cientes de que este juizo funciona na Av. Erasmo Braga, 115, sala

712, Lamina Central - Centro - Rio de Janeiro - RJ, Cep: 20020-903, e-mail: cap03 vemp@tjrj.jus.br. Dado e passado

nesta cidade do Rio de janeiro, aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, Janice Magali Pires

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

 

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2020 

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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