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EDITAL SIMPLIFICADO NA FORMA DO ART. 52, §1º, LEI N. 11.101/05,
expedido  nos  autos  da  Recuperação  Judicial  da  empresa  KABÍ
INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  S/A  EM  RECUPERAÇÃO  JUDICIAL,
INSCRITA  NO  CNPJ  SOB  O  Nº  33.328.980/0001-05,  Processo  n.
0063873-34.2021.8.19.0001.  O  Doutor  LUIZ  ALBERTO  CARVALHO
ALVES, MM Juiz de Direito da 3ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de
Janeiro, na forma da lei, faz saber do edital referente ao art. 52, §1º da Lei
n. 11.101/05. INICIAL: fazer saber, a todos os interessados, que nos autos
supramencionados  foi  deferido  por  este  Juízo  o  processamento  da
recuperação  judicial  do  devedor  antes  nominado,  em  razão  da  crise
econômico-financeira  no  setor  metalúrgico  instaurado  desde  2011,
intensificado pela pandemia, com todos os efeitos decorrentes da Lei n.
11.101/05.  DECISÃO:  Deferimento  sob  as  seguintes  disposições:  1)
nomeio para exercer a função de 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;  4)  Suspendo  todas  as  ações  e  execuções
contra as requerentes,  na forma do art.  6º  da Lei  11.101/05 e mais as
exceções previstas no art. 49, §§ 3º e 4º da mesma Lei e proíbo qualquer
forma  de  retenção,  arresto,  penhora,  sequestro,  busca  e  apreensão  e
constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de
demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-
se à recuperação judicial; 7) Expeça-se e publique-se do edital previsto no
§1º do art. 52 da Lei n.º 11.101/05, onde conterá, de forma simplificada, o
resumo  do  pedido  da  devedora  e  da  presente  decisão  que  defere  o
processamento da recuperação judicial, bem como a informação de que a
relação nominal dos credores contendo o valor atualizado do crédito e sua
classificação  será  disponibilizada  no  site  do  ETJRJ e  do  Administrador
Judicial  para  consulta  dos  interessados;  10)  Apresente  a  requerente  o
plano de recuperação judicial no prazo de 60 (sessenta) dias da publicação
desta decisão como lhe convier, observando os requisitos do art. 53 da Lei
11.101/05;  11)  Publicada  a  relação  de  credores  apresentada  pelo
Administrador  Judicial  (art.  7º,  §  2º,  da  Lei  n.º  11.101/05),  eventuais
impugnações deverão ser distribuídas por dependência pelos impugnantes
e processadas nos termos dos art. 13 e seguintes da Lei n.º 11.101/05,
sendo vedado o direcionamento de petição para estes autos principais,
ficando,  desde já,  autorizada a exclusão e expurgo pelo Cartório.  Cabe
informar que a relação de credores com o valor atualizado do crédito e sua
classificação está disponibilizada no site do ETJRJ (http://www.tjrj.jus.br/),
através do caminho Consultas > Relação Nominal de Credores, podendo
ainda  ser  consultada  junto  ao  website  do  Administrador  Judicial.  e  do
Administrador  Judicial  (http://www.navega.adv.br/recuperacoes-judiciais-
interna.php?id=287) para consulta dos interessados. Assim, torna pública a
intimação  de  todos  os  credores,  nos  termos  do  artigo  7º,  §1º  da  Lei
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11.101/2005. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e fins
de  direito,  é  expedido  o  presente  edital  que  será  afixado  no  lugar  de
costume e publicado na forma da lei, cientes de que este Juízo funciona na
Av.  Erasmo  Braga,  115,  Centro,  CEP:  20020-903,  e-mail:
cap03vemp@tjrj.jus.br.  DADO  E  PASSADO  nesta  cidade  do  Rio  de
Janeiro,  04  de  novembro  de  2021.  Eu,  Altair  Camara  da  Silva  -
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/28288, digitei e subscrevo.
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