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Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
Nona Câmara Cível 

 

 
Secretaria da Nona Câmara Cível 

Rua Dom Manuel, nº 37, sala 436, Lâmina III 
Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20010-090 

Tel.: + 55 21 3133-6009 e 3133-6299 – E-mail: 09cciv@tjrj.jus.br – PROT. 2081 
 

 
Memorando 09CCIV/nº 1264 /2021 
Ref. ao Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÍVEL  Nº: 0030993-
89.2021.8.19.0000 
Ação Originária:  Nº: 0063873-34.2021.8.19.0001 

 
 

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021 
 
 

A(o)  Exmo(a)  Sr (a) Juiz (a) , 
CAPITAL 3 VARA EMPRESARIAL 
 
Assunto : comunica indeferimento efeito suspensivo 
 

 
Senhor(a)  Juiz(a) 

  

 
                       De ordem do E. Desembargador DES. DANIELA BRANDÃO 

FERREIRA, comunico a V.Exa. que foi indeferido o pedido de efeito 

suspensivo nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÍVEL Nº 0030993-

89.2021.8.19.0000, em que  é Agravante AUGUSTO MIRANDA LEMOS e 

Agravado KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A,  conforme decisão por cópia 

anexa.  

 

Respeitosamente, 

 

 

VALÉRIA BERNARDO DA ROCHA BATISTA 
Secretária da Nona Câmara Cível 
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Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

 

Nona CÂMARA CIVEL 

 

 

DANIELA BRANDAO FERREIRA:16059
Assinado em 07/05/2021 12:15:29

Local: GAB. DES DANIELA BRANDAO FERREIRA
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 09/05/2021

Data 09/05/2021

Descrição Na forma da Ordem de Serviço 01/16, à recuperanda para

que recolha as custas de extração do edital - Conta

1102-3, R$21,12 - sendo certo que a relação nominal de

credores já está disponível na página do TJRJ através

do link:

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4500359/Relacao-

de-credores-RJ-Kabi.pdf/0d74c02e-8a45-c72e-ec1d-

bc33b9c11c4f?version=1.0





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 09/05/2021





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2021.

No. do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Destinatário: JULIANA DA ROCHA RODRIGUES

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

Na forma da Ordem de Serviço 01/16, à recuperanda para que recolha as custas 
de extração do edital - Conta 1102-3, R$21,12 - sendo certo que a relação nominal 
de credores já está disponível na página do TJRJ através do link:

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4500359/Relacao-de-credores-RJ-
Kabi.pdf/0d74c02e-8a45-c72e-ec1d-bc33b9c11c4f?version=1.0 
 

Øþ

1197

ALTAIR CAMARA DA SILVA:28288 Assinado em 10/05/2021 12:37:53
Local: TJ-RJ





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2021.

No. do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Destinatário: BRUNO LUIZ DE MEDEIROS GAMEIRO

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

Na forma da Ordem de Serviço 01/16, à recuperanda para que recolha as custas 
de extração do edital - Conta 1102-3, R$21,12 - sendo certo que a relação nominal 
de credores já está disponível na página do TJRJ através do link:

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4500359/Relacao-de-credores-RJ-
Kabi.pdf/0d74c02e-8a45-c72e-ec1d-bc33b9c11c4f?version=1.0 
 

Øþ

1197

ALTAIR CAMARA DA SILVA:28288 Assinado em 10/05/2021 12:37:56
Local: TJ-RJ
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Tribunal de Justiça 

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
Fase: Desentranhamento

Atualizado em 10/05/2021

Data 10/05/2021

Informações





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 10/05/2021

Data 10/05/2021

Descrição Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, ao

habilitante PAULO HENRIQUE DA SILVA MACHADO para

que cumpra o que determinado nos incisos 7 e 14.3 da r.

decisão de fls.285/292;

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, à

recuperanda para que forneça cópias dos documentos

de fls.69 e 76, desentranhados e por equívoco excluídos,

a fim de que seja criado o anexo com segredo de justiça,

na forma determinada na r. decisão de fls.285.





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 10/05/2021





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2021.

No. do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Destinatário: JULIANA DA ROCHA RODRIGUES

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

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, ao habilitante PAULO  
HENRIQUE  DA  SILVA  MACHADO para que cumpra o que determinado nos 
incisos 7 e 14.3 da r. decisão de fls.285/292;

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, à recuperanda para que forneça
cópias dos documentos de fls.69 e 76, desentranhados e por equívoco excluídos,
a fim de que seja criado o anexo com segredo de justiça, na forma determinada 
na r. decisão de fls.285. 
 

Øþ

1197

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 10/05/2021 19:01:22
Local: TJ-RJ





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2021.

No. do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Destinatário: BRUNO LUIZ DE MEDEIROS GAMEIRO

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

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, ao habilitante PAULO  
HENRIQUE  DA  SILVA  MACHADO para que cumpra o que determinado nos 
incisos 7 e 14.3 da r. decisão de fls.285/292;

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, à recuperanda para que forneça
cópias dos documentos de fls.69 e 76, desentranhados e por equívoco excluídos,
a fim de que seja criado o anexo com segredo de justiça, na forma determinada 
na r. decisão de fls.285. 
 

Øþ

1197

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 10/05/2021 19:01:34
Local: TJ-RJ





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2021.

No. do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Destinatário: ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS

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

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, ao habilitante PAULO  
HENRIQUE  DA  SILVA  MACHADO para que cumpra o que determinado nos 
incisos 7 e 14.3 da r. decisão de fls.285/292;

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, à recuperanda para que forneça
cópias dos documentos de fls.69 e 76, desentranhados e por equívoco excluídos,
a fim de que seja criado o anexo com segredo de justiça, na forma determinada 
na r. decisão de fls.285. 
 

Øþ

1197

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 10/05/2021 19:01:38
Local: TJ-RJ





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 12/05/2021

Juiz Luiz Alberto Carvalho Alves

Data da Conclusão 11/05/2021

Data da Devolução 12/05/2021

Data do Despacho 11/05/2021

Tipo do Despacho Proferido despacho de mero expediente

Publicado no DO Não





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 

Fls. 
Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Processo Eletrônico
 

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial  
 
Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
      

 ___________________________________________________________

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

Em 11/05/2021

Despacho              

1. Fls. 447/737: Tendo em vista que o presente requerimento se trata de alienação de ativo, nos
termos do §7º do art. 142 da Lei nº 11.101/05, intimem-se por meio eletrônico, com a máxima
urgência,  o  Ministério  Público  e  as  Fazendas  Públicas,  nos  termos  da  legislação  vigente  e
respeitadas as respectivas prerrogativas funcionais, sob pena de nulidade.    

2.  Fls.  804/816:  Ciente  da  r.  decisão  proferida  no  agravo  de  instrumento  nº  0030993-
89.2021.8.19.0000.  

Rio de Janeiro, 11/05/2021.

Luiz Alberto Carvalho Alves - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Luiz Alberto Carvalho Alves

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4AIN.QF3D.1Z8Z.XNY2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

Øþ

110                                                                        CALVES                                                                                     

LUIZ ALBERTO CARVALHO ALVES:16596 Assinado em 12/05/2021 14:28:06
Local: TJ-RJ





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 12/05/2021





 

1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
 

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2021. 

 
Nº do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
 
Partes: Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
 
Destinatário: CAPITAL PROCURADORIA DA UNIAO - AGU/PRU 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
1. Fls. 447/737: Tendo em vista que o presente requerimento se trata de alienação de ativo, nos 
termos do §7º do art. 142 da Lei nº 11.101/05, intimem-se por meio eletrônico, com a máxima 
urgência, o Ministério Público e as Fazendas Públicas, nos termos da legislação vigente e 
respeitadas as respectivas prerrogativas funcionais, sob pena de nulidade.     
 
2. Fls. 804/816: Ciente da r. decisão proferida no agravo de instrumento nº 
0030993-89.2021.8.19.0000.   
Øþ 

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 12/05/2021 16:41:37
Local: TJ-RJ





 

1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
 

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2021. 

 
Nº do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
 
Partes: Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
 
Destinatário: CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
1. Fls. 447/737: Tendo em vista que o presente requerimento se trata de alienação de ativo, nos 
termos do §7º do art. 142 da Lei nº 11.101/05, intimem-se por meio eletrônico, com a máxima 
urgência, o Ministério Público e as Fazendas Públicas, nos termos da legislação vigente e 
respeitadas as respectivas prerrogativas funcionais, sob pena de nulidade.     
 
2. Fls. 804/816: Ciente da r. decisão proferida no agravo de instrumento nº 
0030993-89.2021.8.19.0000.   
Øþ 

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 12/05/2021 16:41:43
Local: TJ-RJ
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Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 12/05/2021





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2021.

Nº do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Partes: Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-PGE

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

1. Fls. 447/737: Tendo em vista que o presente requerimento se trata de alienação de ativo, nos 
termos do §7º do art. 142 da Lei nº 11.101/05, intimem-se por meio eletrônico, com a máxima 
urgência, o Ministério Público e as Fazendas Públicas, nos termos da legislação vigente e 
respeitadas as respectivas prerrogativas funcionais, sob pena de nulidade.    

2. Fls. 804/816: Ciente da r. decisão proferida no agravo de instrumento nº 0030993-
89.2021.8.19.0000.  
Øþ

1195

ALTAIR CAMARA DA SILVA:28288 Assinado em 13/05/2021 16:08:01
Local: TJ-RJ





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2021.

Nº do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Partes: Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RJ

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

1. Fls. 447/737: Tendo em vista que o presente requerimento se trata de alienação de ativo, nos 
termos do §7º do art. 142 da Lei nº 11.101/05, intimem-se por meio eletrônico, com a máxima 
urgência, o Ministério Público e as Fazendas Públicas, nos termos da legislação vigente e 
respeitadas as respectivas prerrogativas funcionais, sob pena de nulidade.    

2. Fls. 804/816: Ciente da r. decisão proferida no agravo de instrumento nº 0030993-
89.2021.8.19.0000.  
Øþ

1195

ALTAIR CAMARA DA SILVA:28288 Assinado em 13/05/2021 16:08:02
Local: TJ-RJ





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2021.

Nº do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Partes: Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN

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

1. Fls. 447/737: Tendo em vista que o presente requerimento se trata de alienação de ativo, nos 
termos do §7º do art. 142 da Lei nº 11.101/05, intimem-se por meio eletrônico, com a máxima 
urgência, o Ministério Público e as Fazendas Públicas, nos termos da legislação vigente e 
respeitadas as respectivas prerrogativas funcionais, sob pena de nulidade.    

2. Fls. 804/816: Ciente da r. decisão proferida no agravo de instrumento nº 0030993-
89.2021.8.19.0000.  
Øþ

1195

ALTAIR CAMARA DA SILVA:28288 Assinado em 13/05/2021 16:08:04
Local: TJ-RJ





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 13/05/2021

Data da Juntada 13/05/2021

Tipo de Documento Petição

Nºdo Documento -

Texto





 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
 

 

Exmº Sr. Dr. Juiz de Direito da 3ª Vara Empresarial 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 da RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE KABÍ INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO S/A (Feito nº  0063873-34.2021.8.19.0001), em atenção ao r. despacho 

de fls. 828, vem opinar pelo deferimento de autorização para que os bens móveis e 

imóveis da recuperanda sejam dados em garantia à operação de crédito junto ao agente 

financeiro. No entanto, deve a requerente comprovar a efetiva utilização dos recursos em 

prol do processo de recuperação judicial. 

 
 

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2021. 

 

ANCO MÁRCIO VALLE 

Promotor de Justiça 
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Tribunal de Justiça 
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Atualizado em 13/05/2021

Data da Juntada 13/05/2021

Tipo de Documento Petição
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA 

CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

 

 

 

Recuperação Judicial nº 0063873-34.2021.8.19.0001 

 

KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

já qualificada nos autos do pedido de Recuperação Judicial em epígrafe (“Recuperanda” 

ou “Nova Kabí”), vem, respeitosamente perante V. Ex.ª., por seus advogados que 

subscrevem a presente, com fulcro no artigo 1.022, inciso III do Código de Processo Civil, 

opor 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

 

em face da decisão de fls. 828, para que, data maxima venia, sejam 

sanados os vícios a seguir demonstrados. 

I 

DA TEMPESTIVIDADE 

1. Inicialmente, esclarece a Embargante que a r. decisão ainda não foi 

publicada no Diário de Justiça Eletrônico, tampouco houve intimação eletrônica 

efetivada.  

2. Assim, ainda não começou a fluir o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

estabelecido no art. 1.023 do Código de Processo Civil. 

3. Desta forma, e em atenção ao disposto no art. 218, parágrafo 4º do 

CPC, os aclaratórios protocolados na presente data são manifestamente tempestivos.  

 

 

 

 







 

www.gameiroadv.com.br 
Av. das Américas, 3500, Bl 7, Sl 426 • Barra da Tijuca • Rio de Janeiro • RJ • CEP 22640-102 • Tel: +55 21 3596-0030 

II 

DAS RAZÕES QUE ENSEJAM OS ACLARATÓRIOS 

4. Consoante se depreende da r. decisão embargada, este MM. Juízo 

requereu a intimação do Ministério Público e Fazendas Públicas para avaliação de 

requerimento de alienação de ativo, conforme trecho abaixo: 

 

Fls. 447/737: Tendo em vista que o presente requerimento se trata de 

alienação de ativo, nos termos do §7º do art. 142 da Lei nº 11.101/05, 

intimem-se por meio eletrônico, com a máxima urgência, o Ministério 

Público e as Fazendas Públicas, nos termos da legislação vigente e 

respeitadas as respectivas prerrogativas funcionais, sob pena de 

nulidade. (grifamos) 

 

5. Contudo, o requerimento realizado pela Recuperanda não foi de 

venda ou alienação definitiva de seu ativo nos termos do art. 142 da LRF, mas sim de 

garantia de operação de crédito nos termos do art. 69-A1, que poderá se dar por 

alienação fiduciária ou outra forma, conforme petição de fls. 447/449 e documentos 

acostados. Abaixo, o que se pede na referida petição. 

 

 

                                                           
1 Art. 69-A. Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, depois de 

ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor, 
garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao 
ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do 
valor de ativos. (grifamos e sublinhamos) 
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6. Ou seja, o requerimento da Recuperanda se baseia no disposto no 

novel art. 69-A da LRF, trazido no bojo da reforma da LRF, exatamente para tratar do 

financiamento das empresas em crise e da dinâmica para sua autorização, enquanto que 

o art. 142 e seus parágrafos tratam da venda definitiva do ativo, o que não se pretende, 

incidindo a decisão embargada em erro material. 

 

7. Nesse sentido, a legislação exigiu que para tal fim fosse ouvido 

apenas o Comitê de Credores, não instalado ainda neste procedimento. 

 

8. Não obstante, a Recuperanda desde já informa não haver qualquer 

oposição à oitiva do Ministério Público, cujos pareceres são de inegável importância, 

entretanto, não há que se falar em oitiva das Fazendas Públicas por duas razões: a 

uma, a lei não exige tal manifestação, como disposto no art. 69-A e ss; a duas, pois tal 

oitiva poderia demorar a ocorrer, prejudicando a Recuperanda e o resultado útil do 

processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter funcionando. 

 

9. Por fim, ressalte-se já ter ocorrido manifestação favorável do 

Administrador Judicial quanto ao pleito, como atesta a petição de fls. 779/783. 

 

III 

DOS PEDIDOS 

 

10. Desta forma, espera e confia a Embargante sejam conhecidos e 

devidamente acolhidos os presentes declaratórios, de modo que, atribuindo-lhes efeitos 

infringentes, este MM. Juízo possa sanar as questões acima apontadas, reconhecendo a 

desnecessidade de oitiva das Fazendas Públicas, em atenção ao art. 69-A da LRF. 

 

Termos em que, pede e espera deferimento.  

 

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2021. 

 
Bruno Luiz de Medeiros Gameiro            Juliana da Rocha Rodrigues 
             OAB RJ nº 135.639              OAB RJ nº 226.517 
 

Luciana Abreu dos Santos      
OAB RJ nº 124.353                          





Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS foi

regularmente intimado(a) pelo portal em  13/05/2021, na forma do art. 5º, § 1º da lei

11.419/2006.

 

1. Fls. 447/737: Tendo em vista que o presente requerimento se trata de alienação de ativo,

nos termos do §7º do art. 142 da Lei nº 11.101/05, intimem-se por meio eletrônico, com a

máxima urgência, o Ministério Público e as Fazendas Públicas, nos termos da legislação

vigente e respeitadas as respectivas prerrogativas funcionais, sob pena de nulidade.   

 

2. Fls. 804/816: Ciente da r. decisão proferida no agravo de instrumento nº 0030993-

89.2021.8.19.0000.  

 

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 14/05/2021

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.
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Comarca da Capital 
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Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

CERTIDÃO DE DESENTRANHAMENTO

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001  
Distribuído em : 19/03/2021
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Certifico  e  dou  fé  que,  nesta  data,  em  virtude  de  erro  material,  desentranhei  a  peça
202103489945 - Petição - Habilitação White Martins de tipo Petição de fls. 844 à 866. 

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.
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Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-

PGE foi regularmente intimado(a) pelo portal em  14/05/2021, na forma do art. 5º, § 1º da lei

11.419/2006.

 

1. Fls. 447/737: Tendo em vista que o presente requerimento se trata de alienação de ativo,

nos termos do §7º do art. 142 da Lei nº 11.101/05, intimem-se por meio eletrônico, com a

máxima urgência, o Ministério Público e as Fazendas Públicas, nos termos da legislação

vigente e respeitadas as respectivas prerrogativas funcionais, sob pena de nulidade.   

 

2. Fls. 804/816: Ciente da r. decisão proferida no agravo de instrumento nº 0030993-

89.2021.8.19.0000.  

 

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RJ foi regularmente

intimado(a) pelo portal em  14/05/2021, na forma do art. 5º, § 1º da lei 11.419/2006.

 

1. Fls. 447/737: Tendo em vista que o presente requerimento se trata de alienação de ativo,

nos termos do §7º do art. 142 da Lei nº 11.101/05, intimem-se por meio eletrônico, com a

máxima urgência, o Ministério Público e as Fazendas Públicas, nos termos da legislação

vigente e respeitadas as respectivas prerrogativas funcionais, sob pena de nulidade.   

 

2. Fls. 804/816: Ciente da r. decisão proferida no agravo de instrumento nº 0030993-

89.2021.8.19.0000.  

 

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
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Atualizado em 20/05/2021

Juiz Luiz Alberto Carvalho Alves

Data da Conclusão 19/05/2021

Data da Devolução 20/05/2021

Data da Decisão 20/05/2021

Tipo da Decisão Reforma de Decisão Anterior

Publicado no DO Não
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Fls. 
Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Processo Eletrônico
 

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial  
 
Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
      

 ___________________________________________________________

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

Em 19/05/2021

Decisão              

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face da
decisão  de  fl.  828,  que  determinou  a  intimação  do  MP e  das  Fazendas,  a  fim  de  que  se
manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de ativos,
mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que poderá se dar
por  alienação  fiduciária  ou  outra  forma e,  para  tal  fim,  a  lei  exige  apenas  que  o  Comitê  de
Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente procedimento.

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao
pedido,  contudo,  aguardar  a  oitiva  das  Fazendas  poderá  retardar  a  decisão,  prejudicando  a
embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter
funcionando.

               É o sucinto relatório. 

               Examinados. Decido.

               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.

               In  casu,  a  recuperanda,  às fls.  447/449,  traz ao  conhecimento deste  juízo  o
enfrentamento de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas
atividades regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral, narra
que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a autorização para
conceder,  em garantia  de operação de crédito,  inclusive  alienação fiduciária  os equipamentos
denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da parte que lhe pertence,
qual  seja  77,22  %  do  imóvel  localizado  à  Rua  Quatá,  622,  Vila  Palmares,  Santo  André/SP,
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registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Santo
André/SP. 

               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca
de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus Reais do
imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da averbação estariam
relacionados na presente Recuperação Judicial.

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu
artigo 68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá,
depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento com
o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou de
terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as despesas de
reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o
pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a
manifestação prévia do MP e das Fazendas,  sendo apenas necessária a oitiva  do Comitê de
Credores.

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de
Credores,  caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial  exercer suas atribuições
legais.

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância
com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório mensal
as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito garantido por
alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de longo prazo.

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls. 447/449,
e autorizar  a operação de crédito requerida,  de modo a viabilizar  a manutenção da atividade
produtiva,  dos  empregos  e  do  cumprimento  dos  contratos  pela  sociedade  em  Recuperação
Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as respectivas informações,
conforme manifestação do administrador judicial.

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca
de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números Av.09 e Av. 13
da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores já relacionados
na presente Recuperação Judicial.  

Rio de Janeiro, 20/05/2021.

Luiz Alberto Carvalho Alves - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Luiz Alberto Carvalho Alves

Em ____/____/_____
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Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS foi regularmente intimado(a)

pelo portal em  18/05/2021, na forma do art. 5º, § 1º da lei 11.419/2006.

 

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, ao habilitante PAULO  HENRIQUE  DA

SILVA  MACHADO para que cumpra o que determinado nos incisos 7 e 14.3 da r. decisão de

fls.285/292;

 

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, à recuperanda para que forneça cópias dos

documentos de fls.69 e 76, desentranhados e por equívoco excluídos, a fim de que seja criado

o anexo com segredo de justiça, na forma determinada na r. decisão de fls.285. 

 

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão CAPITAL PROCURADORIA DA UNIAO - AGU/PRU foi

regularmente intimado(a) pelo portal em  19/05/2021, na forma do art. 5º, § 1º da lei

11.419/2006.

 

1. Fls. 447/737: Tendo em vista que o presente requerimento se trata de alienação de ativo,

nos termos do §7º do art. 142 da Lei nº 11.101/05, intimem-se por meio eletrônico, com a

máxima urgência, o Ministério Público e as Fazendas Públicas, nos termos da legislação

vigente e respeitadas as respectivas prerrogativas funcionais, sob pena de nulidade.   

 

2. Fls. 804/816: Ciente da r. decisão proferida no agravo de instrumento nº 0030993-

89.2021.8.19.0000.  

 

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 21/05/2021

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 DA COMARCA DA 

CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

 

 

Recuperação Judicial nº 0063873-34.2021.8.19.0001. 

 

 

 

KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

já qualificada nos autos do pedido de Recuperação Judicial em epígrafe, ora Recuperanda, 

vem, respeitosamente perante V. Ex.ª., por seus advogados que subscrevem a presente, 

expor e requerer o que segue: 

 

- DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – 

- EXTRAÇÃO DO EDITAL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - 

 

1. Em cumprimento ao ato ordinatório de fls. 817, a Recuperanda 

informa que efetuou o correto recolhimento das custas de extração do edital, consoante 

GRERJ e comprovante de pagamento em anexo, de nº 31431004366-94. 

 

2. Informa, ainda, que na mesma oportunidade efetuou o pagamento 

da GRERJ nº 31431004676-09 para expedição dos ofícios ao Banco Central do Brasil e ao 

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em atenção ao item “16)” da decisão de 

deferimento da presente Recuperação (fls. 285/292). 

 

- DA APRESENTAÇÃO DAS CÓPIAS SOLICITADAS –  

 

3. O ato ordinatório de fls. 822 solicitou à Recuperanda que fornecesse 

cópias dos documentos de fls. 69 e 76, quais sejam, a relação de empregados e a relação 

de bens dos sócios, respectivamente, desentranhados e por equívoco excluídos, a fim de 

que fosse criado o anexo com segredo de justiça, na forma determinada na r. decisão de 

fls. 285. 
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4. Contudo, não obstante a r. decisão ter determinado a criação do 

incidente em segredo de justiça para anexação das informações referentes aos sócios e 

aos trabalhadores, a Recuperanda esclarece não haver necessidade no sigilo com relação 

a relação dos bens dos sócios, oportunidade em que a representa (doc. 01).    

 

5. No que diz respeito à informação referente aos trabalhadores, a 

Recuperanda comunica que já distribuiu, em 23/04/2021, incidente para anexação 

desta, sob o nº 0091629-18.2021.8.19.0001, de modo que requer seja efetuado o sigilo 

no incidente para, em sequência, apresentar a relação de empregados.  

 

Termos em que, espera deferimento. 

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2021. 

 

 Bruno Luiz de Medeiros Gameiro  Juliana da Rocha Rodrigues 
                      OAB RJ nº 135.639              OAB RJ nº 226.517 

 

Luciana Abreu dos Santos      
OAB RJ nº 124.353                          
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33.328.980/0001-05

Comarca da Capital

PROCESSO: 0063873-34.2021.8.19.0001
ADMINISTRADOR JUDICIAL: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS    AUTOR: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

SUBTOTAL 0,00

CAARJ / IAB ( 10%) 0,00 42,24

TIPO DE RECEITA RECEITA/CONTA VALOR-R$

TOTAL
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIAVALIDADE PARA PAGAMENTO: 29/05/2021
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA-GRERJ

NÚMERO DA GUIA

31431004676-09
KABI INDUSTRIA E COMERCIO SA

A
U

T
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N
T
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A
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O
 B

A
N

C
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R
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TIPO DE RECEITA RECEITA/CONTA VALOR-R$

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO

NATUREZA DA CAUSA OU DO RECURSO:

COMARCA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

JUIZO / CARTÓRIO:

CNPJ OU CPF DE QUEM FAZ O RECOLHIMENTO:

NOME DE QUEM FAZ O RECOLHIMENTO:







Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

R$ 42,24Valor do pagamento:

R$ 0,00Multa:

R$ 0,00Juros:

R$ 0,00Desconto:

R$ 42,24Valor principal:

29/05/2021Data do vencimento:

14/05/2021Data de débito:

3143100467609Numero da guia:

IMPOSTO/TAXASDescrição:

RJ-GRERJ ELETRONICAEmpresa/Órgão:

86870000000-3 42242853873-4 42021052931-8 43100467609-8Código de barras:

KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A | CNPJ: 33.328.980/0001-05Empresa:

Agência: 7111 | Conta: 12860-0 | Tipo: Conta-CorrenteConta de débito:

Comprovante de Transação Bancária
IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 14/05/2021 - 12h39

Nº de controle: 843.719.318.053.209.232 | Autenticação bancária:  027.675.780

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 7111, com data de pagamento em 14/05/2021.

Autenticação

y*5WwhM@ *Im33xyQ r2XluEgR F7xqT6Ic KC9KO*iP S7dj@9MA G4Q*iyvl 4zqhTXKN
QOM3ldba zw@VX?Tw hM?8*j*7 Yv#XQY8R YgsozCaD Fg9b49Cy Nlnnza6v nrZumC@J
m8nRHpJ9 OPHYRk8? #kNHucuM q46X@Igb XDwXgOB? OX?UvP3X 00601421 00020042











DECLARAÇÃO DE BENS 

 

 

Eu Eduardo Simas dos Santos, CPF 299.485.337-4, Identidade 02690052-2 IFP, 

residente a rua Céu Azul, 39 Curicica Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, CEP 

22780-796, declaro que meu único bem e a casa onde resido com a minha 

família. 

 

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2020 

 

 

 

EDUARDO SIMAS DOS SANTOS 

 

 





Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão JULIANA DA ROCHA RODRIGUES foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 21/05/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Na forma da Ordem de Serviço 01/16, à recuperanda para que recolha as custas de extração

do edital - Conta 1102-3, R$21,12 - sendo certo que a relação nominal de credores já está

disponível na página do TJRJ através do link:

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4500359/Relacao-de-credores-RJ-Kabi.pdf/0d74c02e-

8a45-c72e-ec1d-bc33b9c11c4f?version=1.0 

 

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão BRUNO LUIZ DE MEDEIROS GAMEIRO foi tacitamente

intimado(a) pelo portal em 21/05/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Na forma da Ordem de Serviço 01/16, à recuperanda para que recolha as custas de extração

do edital - Conta 1102-3, R$21,12 - sendo certo que a relação nominal de credores já está

disponível na página do TJRJ através do link:

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4500359/Relacao-de-credores-RJ-Kabi.pdf/0d74c02e-

8a45-c72e-ec1d-bc33b9c11c4f?version=1.0 

 

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão JULIANA DA ROCHA RODRIGUES foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 21/05/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, ao habilitante PAULO  HENRIQUE  DA

SILVA  MACHADO para que cumpra o que determinado nos incisos 7 e 14.3 da r. decisão de

fls.285/292;

 

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, à recuperanda para que forneça cópias dos

documentos de fls.69 e 76, desentranhados e por equívoco excluídos, a fim de que seja criado

o anexo com segredo de justiça, na forma determinada na r. decisão de fls.285. 

 

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão BRUNO LUIZ DE MEDEIROS GAMEIRO foi tacitamente

intimado(a) pelo portal em 21/05/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, ao habilitante PAULO  HENRIQUE  DA

SILVA  MACHADO para que cumpra o que determinado nos incisos 7 e 14.3 da r. decisão de

fls.285/292;

 

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, à recuperanda para que forneça cópias dos

documentos de fls.69 e 76, desentranhados e por equívoco excluídos, a fim de que seja criado

o anexo com segredo de justiça, na forma determinada na r. decisão de fls.285. 

 

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN foi

tacitamente intimado(a) pelo portal em 24/05/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei

11.419/2006.

 

1. Fls. 447/737: Tendo em vista que o presente requerimento se trata de alienação de ativo,

nos termos do §7º do art. 142 da Lei nº 11.101/05, intimem-se por meio eletrônico, com a

máxima urgência, o Ministério Público e as Fazendas Públicas, nos termos da legislação

vigente e respeitadas as respectivas prerrogativas funcionais, sob pena de nulidade.   

 

2. Fls. 804/816: Ciente da r. decisão proferida no agravo de instrumento nº 0030993-

89.2021.8.19.0000.  

 

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 25/05/2021

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 2ª REGIÃO 

NÚCLEO ESPECIALIZADO (PRU2R/CORESP/NUESP) 

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DA 3ª VARA EMPRESARIAL DO 

RIO DE JANEIRO 

 

 

NÚMERO: 0063873-34.2021.8.19.0001 

PARTE(S): UNIÃO 

PARTES(S): KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 

 

 

UNIÃO, representada pelo membro da Advocacia-Geral da União infra-assinado, 

vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, dizer que a informação acerca de 

eventuais dívidas decorrentes de tributos federais incidentes sobre o imóvel deverão ser 

prestadas pela Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional da 2ª Região, que detém 

atribuição no tema. 

Ante o exposto, pugna-se pela renovação da intimação, desta vez dirigida à 

Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional da 2ª Região. 

 

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2021. 

 

 

 

ROBERTO DE ARAGÃO RIBEIRO RODRIGUES 

ADVOGADO DA UNIÃO 
 







Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 27/05/2021

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





 MMaarriilliiccee  DDuuaarrttee  BBaarrrrooss    
AAddvvooggaaddaa 

 

Rua Felipe Camarão, 559 –Prosperidade – São Caetano do Sul – SP – CEP.: 09550-150 Tel: (0xx11) 4225-9750 – 
Fax: (0xx11) 4225-9751 – e-mail:marilice@piresdoriocibraco.com.br 

www.piresdoriocibraco.com.br 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA 

EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO-RJ.  

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº: 0063873-34.2021.8.19.0001 

Recuperação Judicial 

 

PIRES DO RIO CIBRAÇO COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com matriz inscrita no CNPJ nº 

05.373.141/0001-73 e sediada na Estrada do Atanázio, 351 – Jd. Padre Rodolfo, 

Pindamonhangaba, Município de Taubaté – CEP: 12441-230 e filial situada  na Rua 

Felipe Camarão 559, São Caetano do Sul – SP, CEP: 09550-150,  por seu representante 

legal, ROBERTO TEIXEIRA POSSES, brasileiro, casado, comerciante, estabelecido 

no endereço supra, (Contratos Sociais anexos docs. 01/02), por sua advogada infra 

assinada (procuração anexa doc.03), vem respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência, nos termos do artigo 8º da Lei 11.101/2005, nos autos do PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa KABÍ INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A, 

já qualificada nos autos do processo em epígrafe, expor e requerer o quanto segue: 

 

1. Esta empresa é credora da Requerente e 

verificou que consta seu crédito no rol de credores, na classe III - credora quirografária, 

no valor de R$ 58.916,31 (cinquenta e oito mil, novecentos e dezesseis reais e 

trinta e um centavos). 

 

2. Outrossim, esclarece que esta credora 

quirografária, sofreu alterações societárias, na qual foi incorporada por outra empresa, 

teve seu CNPJ modificado, mantendo a mesma denominação social, qual seja, PIRES 







 MMaarriilliiccee  DDuuaarrttee  BBaarrrrooss    
AAddvvooggaaddaa 

 

Rua Felipe Camarão, 559 –Prosperidade – São Caetano do Sul – SP – CEP.: 09550-150 Tel: (0xx11) 4225-9750 – 
Fax: (0xx11) 4225-9751 – e-mail:marilice@piresdoriocibraco.com.br 

www.piresdoriocibraco.com.br 

DO RIO CIBRAÇO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA – EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL., e endereço, porém com CNPJ nº 05.373.141/0001-73, 

conforme documentos societários anexos (docs.). 

 

3. Por fim, requer se digne V.Exa. de 

determinar seja o nome da patrona da credora, MARILICE DUARTE BARROS 

inscrita na OAB/SP nº 133.310, anotado nos presentes autos para efeito das futuras 

publicações e fica a disposição do endereço da Rua Felipe Camarão, 559 – Bairro 

Prosperidade – São Caetano do Sul/SP, para futuras notificações/intimações, anexando 

instrumento de procuração para os devidos fins de direito, sob pena de nulidade 

processual. 

 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

São Caetano do Sul, 27 de maio de 2021. 

 

 

Marilice Duarte Barros 

OAB/SP n° 133.310 





























































































































































TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL
FORO DE SÃO CAETANO DO SUL
6ª VARA CÍVEL
Praça Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, s/n, ., Jardim São Caetano - 
CEP 09581-540, Fone: (11) 4238-8100, São Caetano do Sul-SP - E-mail: 
saocaetano6cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

Proc. n.º 1000506-49.2019.8.26.0565 - página 1

DECISÃO

Processo Digital nº: 1000506-49.2019.8.26.0565 

Classe - Assunto Recuperação Judicial - Concurso de Credores

Requerente: Campala Participações Ltda. e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Anholeto Valbao Pinheiro Lima

Vistos:

(i) CAMPALA PARTICIPAÇÕES LTDA. (CAMPALA), pessoa jurídica de 

direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.056.168/0001-35 e registrada e registrada na 

Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP sob n.º 35223544964; (ii) PIRES DO RIO 

CIBRAÇO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA. (PIRES DO RIO), 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.373.141/0001-73 e registrada e 

registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP sob n.º 35217797899; (iii) 

TETRAFERRO LTDA. (TETRAFERRO), pessoa jurídica de direito privado inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º 62.886.049/0001-40 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo 

JUCESP sob n.º 35201037741; (iv) TP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA. (TP), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º 10.538.332/0001-88 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP sob n.º 

35222947127; e (v) AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA. (AGROPECUÁRIA), pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.454.091/0001-84 e registrada na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo JUCESP sob n.º 35219678277; doravante denominadas em 

conjunto GRUPO PIRES DO RIO, todas com principal estabelecimento na Rua Felipe Camarão, 

n.º 579, Bairro Prosperidade, São Caetano do Sul/SP (CEP: 09550-150), requereram a sua 

recuperação judicial em 31/01/2019.

Os documentos juntados aos autos comprovam que as requerentes preenchem os 

requisitos legais para requerimento da recuperação judicial, conforme art. 48 da Lei n.º 11.101/05.

A petição inicial foi adequadamente instruída, nos exatos termos exigidos pelo art. 

51 da Lei n.º 11.101/05. Em síntese, o pedido está em termos para ter o seu processamento 

P
ar

a 
co

nf
er

ir 
o 

or
ig

in
al

, a
ce

ss
e 

o 
si

te
 h

ttp
s:

//e
sa

j.t
js

p.
ju

s.
br

/p
as

ta
di

gi
ta

l/p
g/

ab
rir

C
on

fe
re

nc
ia

D
oc

um
en

to
.d

o,
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 1
00

05
06

-4
9.

20
19

.8
.2

6.
05

65
 e

 c
ód

ig
o 

62
B

06
C

2.
E

st
e 

do
cu

m
en

to
 é

 c
óp

ia
 d

o 
or

ig
in

al
, a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 D
A

N
IE

LA
 A

N
H

O
LE

T
O

 V
A

LB
A

O
 P

IN
H

E
IR

O
 L

IM
A

, l
ib

er
ad

o 
no

s 
au

to
s 

em
 0

6/
02

/2
01

9 
às

 1
5:

34
 .

fls. 777







TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL
FORO DE SÃO CAETANO DO SUL
6ª VARA CÍVEL
Praça Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, s/n, ., Jardim São Caetano - 
CEP 09581-540, Fone: (11) 4238-8100, São Caetano do Sul-SP - E-mail: 
saocaetano6cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

Proc. n.º 1000506-49.2019.8.26.0565 - página 2

deferido, já que presentes os requisitos legais (artigos 47, 48 e 51 da Lei n.º 11.101/05), verificando-

se a possibilidade de superação da “crise econômico-financeira” das devedoras.

O Ministério Público opinou favoravelmente pela concessão a fls. 732.

Assim, pelo exposto, nos termos do art. 52 da Lei n.º 11.101/2005, DEFIRO o 

processamento da recuperação judicial das empresas: (i) CAMPALA PARTICIPAÇÕES 

LTDA. (CAMPALA); (ii) PIRES DO RIO CIBRAÇO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

FERRO E AÇO LTDA. (PIRES DO RIO); (iii) TETRAFERRO LTDA. (TETRAFERRO); (iv) 

TP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (TP); e (v) 

AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA. (AGROPECUÁRIA), acima qualificadas.

Portanto:

1.)  Como administrador judicial (art. 52, I, e art. 64) nomeio BRASIL 

TRUSTEE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ/MF n.º 20.139.548/0001-24, com 

endereço na Rua Cel. Xavier de Toledo, n.º 210, cjs. 74 e 83, República - São Paulo/SP - CEP 

01048-000, Telefones (11) 3258-7363 e (11) 3256-6068, e-mail: contato@brasiltrustee.com.br, 

para os fins do art. 22, III, devendo ser intimada, via portal do TJSP, para que em 48 (quarenta e 

oito) horas assine o termo de compromisso, sob pena de substituição (arts. 33 e 34), nos termos do 

art. 21, parágrafo único, da Lei n.º 11.101/05, ficando autorizada a intimação via e-mail 

institucional;

1.1.)  Deve a administradora judicial informar o juízo a situação das empresas em 

10 dias, para fins do art. 22, II, “a” (primeira parte) e “c”, da Lei n.º 11.101/05.

1.2.)  Caso seja necessário a contratação de auxiliares (contador, advogados etc.) 

deverá apresentar o contrato, no prazo de 10 dias.

1.3.)  Caberá a administradora judicial fiscalizar a regularidade do processo e o 

cumprimento dos prazos pelas recuperandas.

1.4.)  No mesmo prazo assinalado no item 1.1, deverá a administradora judicial 

apresentar sua proposta de honorários.

1.5.)  Quanto aos relatórios mensais, que não se confundem com o relatório 

determinado no item 1.1, supra, deverá a administradora judicial protocolar o primeiro relatório 

como incidente à recuperação judicial, ao passo que não deverão ser juntados nos autos principais, 
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sendo que os relatórios mensais subsequentes deverão ser, sempre, direcionados ao incidente já 

instaurado.

2.) Nos termos do art. 52, II, da Lei n.º 11.101/2005, determino a “dispensa da 

apresentação de certidões negativas para que os devedores exerçam suas atividades, exceto 

para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios”, no caso, as devedoras, observando-se o art. 69 da LRF, ou seja, que o nome 

empresarial seja seguido da expressão “em Recuperação Judicial”, oficiando-se, inclusive, à 

JUCESP para as devidas anotações.

Servirá a presente decisão, por cópia assinada digitalmente, como ofício a ser 

encaminhado pela(s) recuperanda(s) à JUCESP, comprovando-se seu protocolo nestes autos 

em 05 dias.

3.)  Determino, nos termos do art. 52, III, da Lei n.º 11.101/2005, “a suspensão 

de todas as ações ou execuções contra os devedores”, na forma do art. 6º da LRF, pelo prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, devendo 

permanecer “os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos 

§§ 1º, 2º e 7º do art. 6º dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 

49 da mesma Lei”, providenciando as devedoras as comunicações competentes (art. 52, § 3º).

4.)  Determino, nos termos do art. 52, IV, da Lei 11.101/2005, às devedoras a 

“apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob 

pena de destituição de seus administradores”, sendo que o primeiro demonstrativo mensal deverá 

ser protocolado como incidente à recuperação judicial, ao passo que não deverão ser juntados nos 

autos principais, bem como os demonstrativos mensais subsequentes deverão ser, sempre, 

direcionados ao incidente já instaurado.

5.)  Expeça-se comunicação, por carta, às Fazendas Públicas Federal e de todos 

os Estados e Municípios em que a devedora tiver estabelecimentos e filiais (LRF, art. 52, V), 

providenciando as recuperandas o encaminhamento.

6.)  O prazo para habilitações ou divergências aos créditos relacionados (pelas 

devedoras) é de 15 (quinze) dias a contar da publicação do respectivo edital (LRF, art. 7º, § 1º).

Dessa maneira, expeça-se o edital a que se refere o art. 52, § 1º, da LRF, onde, para 

conhecimento de todos os interessados, deverá constar, também, o passivo fiscal, com advertência 
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dos prazos dos art. 7º, § 1º, e art. 55, da LRF.

Apresentem as recuperandas a minuta do edital com a relação de credores elencada 

na inicial, nos moldes do artigo 41 da Lei n.º 11.101/05, deverá a serventia complementar a 

referida minuta com os termos desta decisão, bem com intimar as recuperandas, por telefone ou 

email institucional, certificando-se nos autos, para que procedam ao recolhimento do valor das 

despesas de publicação do edital no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

de acordo com o número de caracteres, no prazo de 24 horas, sob pena de revogação.

Deverão também as recuperandas providenciar a publicação do edital em jornal de 

grande circulação no prazo de 05 dias.

7.)  Eventuais habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados pelas 

devedoras (art. 7º, § 2º), que são dirigidas à administradora judicial, deverão ser digitalizadas e 

encaminhadas diretamente à administradora judicial, SOMENTE através do e-mail: 

contato@brasiltrustee.com.br, e informado no edital a ser publicado, conforme item 6, supra.

Observo, neste tópico, em especial quanto aos créditos trabalhistas, que para 

eventual divergência ou habilitação é necessário que exista sentença trabalhista líquida e exigível 

(com trânsito em julgado), competindo ao MM. Juiz do Trabalho eventual fixação do valor a ser 

reservado.

8.)  O plano de recuperação judicial deve ser apresentado no prazo de 60 dias, na 

forma do art. 53, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência.

Com a apresentação do plano, expeça-se o edital contendo o aviso do art. 53, 

parágrafo único, da Lei n.º 11.101/05, com prazo de 30 dias para as objeções, devendo a 

recuperanda providenciar, no ato da apresentação do plano, a minuta do edital, inclusive em meio 

eletrônico, bem como o recolhimento das custas para publicação.

9.)  Caso ainda não tenha sido publicada a lista de credores pelo administrador 

judicial, a legitimidade para apresentar tal objeção será daqueles que já constam do edital das 

devedoras e que tenham postulado a habilitação de crédito.

10.) -  Consigno que em relação à contagem dos prazos, à mingua de regra 

específica na LRF, para a organização do procedimento será aplicada a regra geral que dispõe 

sobre a contagem em dias úteis, consoante o art. 219 do NCPC c.c. 189 da LRF. Observe-se que 

embora haja diferença entre prazos processuais e prazos de direito material, todos estão 
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relacionados entre si para que o procedimento possa chegar a termo antes de 180 dias. Dessa 

forma, todos os prazos deverão ser computados em dia útil para que sejam coerentes entre si. 

11.)  Com esteio no art. 47 da Lei n.º 11.101/05 e mormente ante à Súmula 57 

do TJSP, comuniquem-se às concessionárias de serviço público (luz, água e gás), que: “A falta 

de pagamento das contas de luz, água e gás anteriores ao pedido de recuperação judicial não 

autoriza a suspensão ou interrupção do fornecimento”.   

Servirá a presente decisão, por cópia assinada digitalmente, como ofício a ser 

encaminhado pela(s) recuperanda(s) às concessionárias indicadas no doc. 13 (fls. 728/729), 

comprovando-se seu protocolo nestes autos em 05 dias.

12.) - Diante da fato notório acerca da operação "Olho de Hórus", determino 

a expedição de ofício ao GAECO solicitando informações aos Promotores de Justiça, Dr. 

Pedro André Picado Alonso e Dra. Letícia Rosa Ravacci, sobre a situação das empresas 

recuperandas nas investigações (em especial da Pires do Rio Cibraço), consignando o prazo 

de 15 dias para resposta. Oficie-se.

13.) – Fls. 734: Anote-se como terceiro interessado.

14.)  Intimem-se, inclusive, o Ministério Público.

São Caetano do Sul, 06 de fevereiro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.
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www.gameiroadv.com.br 
Av. das Américas, 3500, Bl 7, Sl 426 • Barra da Tijuca • Rio de Janeiro • RJ • CEP 22640-102 • Tel: +55 21 3596-0030 

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

CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

 

 

Processo nº 0063873-34.2021.8.19.0001 

 

 

KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A – Em Recuperação Judicial, já 

qualificada nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, ora Recuperanda, vem, 

respeitosamente, por meio de seus advogados abaixo assinados, perante V.Exa., 

apresentar, tempestivamente, seu Plano de Recuperação Judicial com fundamento no art. 

53 da Lei nº 11.101/2005 (LRF), nos termos da decisão de fls. 285/292, cuja intimação 

se deu em 23/04/2021 (fls. 415/423). 

 

Termos em que, 

Pedem e esperam deferimento. 

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2021. 

 

 

 Bruno Luiz de Medeiros Gameiro  Juliana da Rocha Rodrigues 
                      OAB RJ nº 135.639              OAB RJ nº 226.517 

 

Luciana Abreu dos Santos      
OAB RJ nº 124.353                          























































































































































































Nº
ITEM VALOR

1 Corte  a Plasma - White Martins - AutoCut 3000 100.000,00R$                                

2 Viradeira Hidráulica - Kabi 700.000,00R$                                

3 Guilhotina Pequena - Kabi 2.000,00R$                                    

4 Viradeira Manual - Brasoto 1.500,00R$                                    

5 Puncionadeira Hidráulica - Kabi 1.800,00R$                                    

6 Viradeira Hidráulica - Rio Negro 80.000,00R$                                  

7 Viradeira mecânica - Calvi 30.000,00R$                                  

8 Policorte 500,00R$                                        

9 Máquina de Serra Alternativa/Alje 4.000,00R$                                    

10 Kalandra 1.400,00R$                                    

11 Serra Fita Ronemak MR340 6.000,00R$                                    

12 Serra Fita Ronemak MR340 6.000,00R$                                    

13 Serra Fita Ronemak MR340 6.000,00R$                                    

14 Guilhotina Newton 7.000,00R$                                    

15 Máquina de Oxicorte horizontal Tartaruga - White Martins 800,00R$                                        

16 Empilhadeira Yale 15.000,00R$                                  

17 Máquina de furar portátil 400,00R$                                        

18 Furadeira de Coluna / Fundição Yadora S/A - nº série 977.01438 1.500,00R$                                    

19 Furadeira de Coluna / Fundição Yadora S/A - nº série 1172 1.500,00R$                                    

20 Furadeira de Bancada Warker Turner - nº de série 400 1.500,00R$                                    

21 Furadeira de Bancada Warker Turner - nº de série 416 1.500,00R$                                    

22 Esmeril Pequeno 250,00R$                                        

23 Esmeril Grande 450,00R$                                        

24 Fresa/Induma 2.500,00R$                                    

25 Prensa Hidráulica 300,00R$                                        

26 Prensa Hidráulica 300,00R$                                        

27 Máquina de teste de cilindro/Kabi 1.800,00R$                                    

AVALIAÇÃO DE BENS E ATIVOS MÓVEIS E IMÓVEIS - KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

DocuSign Envelope ID: 7420AD4A-EB4F-4E82-9B40-0BB072F95C09







28 Máquina de teste de comando 2.500,00R$                                    

29 Esmeril 300,00R$                                        

30 Furadeira radial Cincinnati - Gilbert 5.500,00R$                                    

31 Furadeira radial Cincinnati - Kolb 7.000,00R$                                    

32 Máquina de virar tubo 800,00R$                                        

33 Prensa vertical 900,00R$                                        

34 Furadeira de bancada 500,00R$                                        

35 Furadeira de bancada 500,00R$                                        

36 Furadeira de bancada 500,00R$                                        

37 Furadeira de Coluna 750,00R$                                        

38 Esmeril Grande 450,00R$                                        

39 Esmeril Pequeno 300,00R$                                        

40 Furadeira de Coluna Radial/MAS 5.500,00R$                                    

41 Máquina de virar tubo/Kabi 800,00R$                                        

42 Furadeira de Coluna/Joinville S/A 1.500,00R$                                    

43 Policorte Ferro 600,00R$                                        

44 Máquina de virar tubo 800,00R$                                        

45 Furadeira de Coluna/Joinville S/A 1.500,00R$                                    

46 CNC ROMI 30 D/Nº de Série 016013553-448 185.000,00R$                                

47 CNC ROMI 35 D/Nº de Série 016009655-458 285.000,00R$                                

48 Torno 01 - IMOR 5.000,00R$                                    

49 Torno 03 - VDF - Heindenreich & Harbech 4.500,00R$                                    

50 Torno 04 - Promeca IM 500 3.800,00R$                                    

51 Torno 05 - IMOR - Band Master 5.000,00R$                                    

52 Torno 06 - IMOR 5.000,00R$                                    

53 Torno 02 - IMOR 5.000,00R$                                    

54 Torno 08 - IMOR 5.000,00R$                                    

55

77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila Palmares,

Santo André/SP e registrado sob a matrícula nº 86.337 junto

ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Santo

André/SP (avaliação referente a proporcionalidade do imóvel). 1.544.400,00R$                            

DocuSign Envelope ID: 7420AD4A-EB4F-4E82-9B40-0BB072F95C09





56 Imóvel localizado à Avenida Pastor Martin Luther King Junior, nº 5.205, 

Vicente de Carvalho, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.370-541 7.000.000,00R$                            

Kabi Indústria e Comércio S/A

Edson Brasileiro Gondin Filho

Vice-Presidente e Avaliador Responsável

DocuSign Envelope ID: 7420AD4A-EB4F-4E82-9B40-0BB072F95C09
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Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.
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cap03vemp@tjrj.jus.br 

CERTIDÃO DE DESENTRANHAMENTO

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001  
Distribuído em : 19/03/2021
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Certifico  e  dou  fé  que,  nesta  data,  em  virtude  de  erro  material,  desentranhei  a  peça
202106035663 - Petição de tipo Petição de fls. 1049 à 1057. 

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

Øþ

1175                                                                                                                                                 
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Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 22/06/2021

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
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Comarca da Capital 
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Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
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CERTIDÃO DE DESENTRANHAMENTO

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001  
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Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Certifico  e  dou  fé  que,  nesta  data,  em  virtude  de  erro  material,  desentranhei  a  peça
202106046818 - Petição de tipo Petição de fls. 1059 à 1114. 

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.
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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 

CERTIDÃO DE DESENTRANHAMENTO

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001  
Distribuído em : 19/03/2021
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
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202106054650 - Petição de tipo Petição de fls. 1116 à 1179. 

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Processo nº 0063873-34.2021.8.19.0001 

 

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da sociedade 

em recuperação judicial KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, vem, perante Vossa 

Excelência, informar que distribuiu o relatório inicial através do incidente processual a ser 

apensado a estes autos, nº 0144045-60.2021.8.19.0001 (Doc. 01), onde também 

apresentará os relatórios mensais previstos no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05. 

 

Ademais, requer a intimação da Recuperanda para regularizar a 

apresentação de suas contas mensais do período de janeiro a maio de 2021, através do 

incidente 0114788-87.2021.8.19.0001. 

 

 Além disso, requer também que o cartório certifique se a Recuperanda 

cumpriu o despacho proferido no incidente 0091629-18.2021.8.19.0001, nos seguintes 

termos: “Determino o cancelamento da distribuição do presente incidente, diante da 

possibilidade de criação do anexo sigiloso, devendo a recuperanda encaminhar os 

documentos, mencionados no item 13 da decisão que deferiu o processamento da 

recuperação judicial, para o Chefe da Serventia através de email ou pendrive. Cumprida 

esta determinação, arquive-se.” 

 

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2021. 

 

Rafael Werneck Cotta 

OAB/RJ nº 167.373 







 

Número do Processo

0144045-60.2021.8.19.0001 
Distribuição da Capital
 

 
 
 
 

Advogado(s)  /  Representante
RJ167373 - RAFAEL WERNECK COTTA
 
 

Parte(s)
Requerente: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ: 09.526.729/0001-70, Empresa Privada

Endereço: comercial: RUA do Mercado, 11, 4 ANDAR, Rio de Janeiro, Bairro: Centro, CEP: 20.010-120 

Requerido: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, CNPJ: 33.328.980/0001-05, Empresa Privada

Endereço: comercial: AVENIDA Pastor Martin Luther King Jr, 5205, Rio de Janeiro, Bairro: Vicente de Carvalho, CEP:

21.370-541 
 
 

Documento(s)

 
 
 
 
 
 
 

Data da Distribuição: 27/06/2021 Horário da Distribuição: 17:12
Serventia: 201619-3ª Vara Empresarial

Competência: Empresarial Classe: Petição - Cível
Valor Causa: 0,00 Justiça Gratuita: Justiça Gratuita / Pedido de Gratuidade
Assunto: Administração Judicial

Petição: Relatório Inicial - KABI - Assinado.pdf

Anexo - Doc. 01.01 a 01.06: Doc. 01.01 a 01.06.pdf

Anexo - Doc. 01.06 a 01.07: Doc. 01.06 a 01.07.pdf

Anexo - Doc. 02.01: Doc. 02.01 Fotos Rio.pdf

Anexo - Doc. 02.02: Doc. 02.02 Fotos SP.pdf

Anexo - Doc. 03: Doc. 03 Documentação Contábil.pdf
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

 

 

 

 

Processo nº 0063873-34.2021.8.19.0001 

 

Período: Relatório Inicial  

 

Kabí Indústria e Comércio S/A em Recuperação Judicial   
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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, nomeado Administrador Judicial da 

sociedade em recuperação judicial, KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, vem, perante 

Vossa Excelência, apresentar o relatório de todas as atividades desempenhadas pela 

empresa Recuperanda, de caráter financeiro, econômico e quanto a sua atividade fim, 

previsto no art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05, conforme se segue: 

 

I. SÍNTESE DAS DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

1. Com o objetivo de conceder aos credores e interessados na recuperação 

judicial em tela maior publicidade e transparência, o Administrador Judicial colaciona 

abaixo quadro resumo com as datas e prazos relevantes da recuperação judicial, o qual 

será atualizado quando da apresentação de cada relatório mensal: 

 

QUADRO RESUMO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Data do pedido de Recuperação Judicial 19/03/2021 

Data da decisão que deferiu o 

processamento da Recuperação Judicial 

25/03/2021 
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Prazo de suspensão das ações e execuções 

contra a Recuperanda – art. 6º, § 4º da Lei nº 

11.101/05 

180 dias contados do deferimento do 

processamento da recuperação * 

Prazo para apresentação do Plano de 

Recuperação Judicial – art. 53 da Lei nº 

11.101/05 

Apresentado em fls. 938/987 

Data da publicação da 1ª Relação de 

Credores – art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/05 

Não publicado 

Prazo para apresentação de 

habilitações/divergências administrativas – 

art. 7º, § 1º da Lei nº 11.101/05 

15 dias a contar da publicação da 1ª Relação 

de Credores * 

Prazo para Administrador Judicial apresentar 

a 2ª Relação de Credores – art. 7, § 2º da Lei 

nº 11.101/05 

45 dias a contar do fim do prazo de 

apresentação de habilitações/divergências * 

Data da publicação da 2ª Relação de 

Credores – art. 7, § 2º da Lei nº 11.101/05 

Não publicado 

Data da publicação do edital de recebimento 

do Plano de Recuperação Judicial – art. 53 da 

Lei nº 11.101/05 

Ainda não publicado 

Prazo para apresentação de objeções ao 

Plano de Recuperação Judicial – arts. 53, § 

único e 55 da Lei nº 11.101/05 

30 dias a contar da publicação da 2ª Relação 

de Credores * 

Assembleia Geral de Credores Data ainda não designada 

* A contagem dos prazos deve observar as disposições legais e as regras previstas na r. 

decisão de fls. 285/292. 

 

II. BREVE SÍNTESE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

2. Trata-se da Recuperação Judicial da sociedade Kabí Indústria e Comércio 

S/A (“Kabí”), a qual possui como atividade principal a elaboração de projeto, fabricação, 

montagem, manutenção e assistência técnica de implementos rodoviários. 





 

4  

 
 

www.navega.adv.br 

RIO DE JANEIRO  

55 21 3380 9600 
Rua do Mercado, 11 / 4º e 8º andares 
Centro • RJ • CEP 20010-120 

3. Em seu pedido de recuperação, a Recuperanda apresentou a sua 

trajetória, causas da crise econômico-financeira, qual seria a atual situação patrimonial e 

indicou a viabilidade de soerguimento. 

 

4. A sociedade afirma que a sua trajetória iniciou em 1939 e impulsionada 

pelo seu fundador, Walter Gratz, adquiriu notoriedade em âmbito nacional após 30 

(trinta) anos de sua fundação. 

 

5. A qualidade dos seus produtos, fruto do investimento em maquinário, 

tecnologia e relacionamento com seus clientes, proporcionou à Kabí expandir sua linha 

de equipamentos e conquistar novos mercados com foco nas exportações para a América 

Latina e África. 

 

6. Apesar de seu desenvolvimento, aduz que o cenário de dificuldades 

financeiras se iniciou com a crise econômica vivenciada no Brasil em 2011, fator que, 

somado a um cenário de aumento do custo dos insumos da indústria metalúrgica, 

proveniente do ano anterior, ocasionou na redução vertiginosa de suas receitas. 

 

7. Com o objetivo solucionar a crise, a Kabí implementou um processo de 

reestruturação estratégica e operacional com a finalidade de alcançar novos mercados, 

reduzir custos e despesas, objetivando gerar resultados positivos e garantir a viabilidade 

de suas atividades. 

 

8. Contudo, os altos custos com demissões e desmobilização provenientes 

do processo de reestruturação agravaram a situação financeira de curto prazo da 

sociedade, apesar de sua relevância a médio e longo prazo. 

 

9. Somado a este quadro de dificuldades, a pandemia proveniente do 

Covid-19 atingiu diretamente nas finanças da empresa, tendo em vista que importou na 
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diminuição da demanda de seus produtos, incremento de preços e falta de insumos no 

mercado para produção. 

 

10. A Kabí então concluiu pela necessidade do uso do instrumento da 

recuperação judicial para se reorganizar, sendo medida salutar para soerguimento da 

atividade empresarial permitindo a manutenção de empregos. 

 

11. Diante dos fatos, a sociedade requereu a concessão de sua recuperação 

judicial em 19/03/2021, tendo o processamento deferido em 25/03/2021, conforme r. 

decisão de fls. 285/292.  

 

III. ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

 

III.I. PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES E ENVIO DAS CARTAS AOS CREDORES 

 

12. Após nomeação, a Administração Judicial realizou as seguintes 

atividades: 

 
 

(i) Agendamento e visita à sede da sociedade empresária; 

(ii) Visita ao imóvel de copropriedade da Recuperanda no Estado de São 

Paulo; 

(iii) Organização de equipe multidisciplinar que irá auxiliar no 

acompanhamento das atividades da Recuperanda e nos relatórios 

mensais; 

(iv) Solicitação à Recuperanda de arquivo em Excel com os dados completos 

dos credores relacionados no processo judicial de modo a viabilizar o 

envio das correspondências – art. 22, I, a da Lei nº 11.101/05;  

(v) Verificação e localização dos endereços e CEP’s faltantes e/ou 

incompletos da relação de credores; e 
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(vi) Elaboração, impressão, envelopamento e envio de 210 cartas 

registradas, com fito de informar aos credores a data do pedido de 

recuperação judicial, o seu deferimento, valor do crédito com a 

informação da respectiva natureza e classificação, os canais de contato 

com a Administração Judicial, bem como os procedimentos a serem 

adotados caso o credor discorde do crédito relacionado. 

 

III.II. CANAL DE COMUNICAÇÃO COM OS CREDORES 

 

13. Com a finalidade de atender de modo célere e eficaz todos os credores, 

a Administração Judicial criou o e-mail administradorjudicial@navega.adv.br para 

receber todo e qualquer pedido de informação e demais solicitações, tendo ainda 

disponibilizado número telefônico para contato direto e específico com a equipe da 

Administração Judicial (21 3380-9600). 

 

III.III. ATENDIMENTO DIÁRIO AOS CREDORES 

 

14. Informa a Administração Judicial que sua equipe, desde a data do 

deferimento do processamento da recuperação judicial, vem realizando atendimento 

prontamente aos inúmeros credores e interessados que entram em contato diariamente, 

com o objetivo de obter maiores informações acerca da recuperação judicial e seus 

créditos.  

 

III.IV. RECEBIMENTO DAS HABILITAÇÕES/DIVERGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

15. De acordo com o disposto no art. 7, § 1º da Lei nº 11.101/05, o 

Administrador Judicial informa que está recebendo as habilitações e divergências 

administrativas dos credores da Recuperanda, as quais estão sendo organizadas para 

serem encaminhadas à sociedade em recuperação para manifestação, antes do parecer 

mailto:administradorjudicial@navega.adv.br
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final da Administração Judicial e apresentação da relação de credores do § 2º do mesmo 

artigo.  

 

 

III.V. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES JUDICIAIS PARA CONSULTA 

PÚBLICA NA INTERNET 

 

16. De modo a conferir ampla publicidade e facilidade de acesso ao processo 

de recuperação judicial, a Administração Judicial criou link específico em seu sítio 

eletrônico (http://www.navega.adv.br/recuperacoes-judiciais-interna.php?id=228), 

onde disponibilizou e passará a disponibilizar os documentos importantes ao feito em 

tela, tais como relação de credores, editais, plano de recuperação e outros.  

 

III.VI. QUESTIONAMENTOS À RECUPERANDA 

 

17. A Administração Judicial, buscando aprofundar a análise sobre a 

sociedade empresária e sua atual situação econômico-financeira, formulou alguns 

questionamentos à mesma, que foram respondidos, conforme documento em anexo 

(Doc. 01.01) e abaixo transcritos: 

 

(i) Queira informar qual a atividade principal da sociedade Recuperanda. 

 
RESPOSTA: Fabricação e instalação de equipamentos rodoviários montado sobre chassi. 

Cabines, carrocerias e reboques. (CNAE. 29.30.1-9) 

 

(ii) Queira informar a composição acionária da Recuperanda, informando 

quais sócios são funcionários ou ocupam cargo de direção na sociedade. 

 

RESPOSTA: Vide quadro posição acionaria. 

 

http://www.navega.adv.br/recuperacoes-judiciais-interna.php?id=228
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(iii) Queria informar quando foi a última distribuição de dividendos, qual 

exercício correspondente e o respectivo valor. 

 

RESPOSTA: Em julho de 2015, referente balanço de 2014. o valor distribuído foi de R$. 

28.661,18. Os dividendos apuado no balanço de 2014 foi de R$. 331.787,00.  

 

(iv) Queira fornecer a composição do Capital Social da Recuperanda e 

informar o quanto encontra-se integralizado. 

 

RESPOSTA: O capital social totalmente integralizado no valor de R$. 3.287.000,00, divido 

em 75% de ações ON e 25% de ações PN. (Doc. 01.02) 

 

(v) Queira informar se o imóvel da sede da Recuperanda é próprio ou de 

terceiros. Sendo o imóvel de terceiros, informar quem é o proprietário e as condições do 

contrato de locação (parcelas em atraso, vigência e valor do aluguel). 

 

RESPOSTA: Imóvel próprio em nome da empresa. 

 

(vi) A Recuperanda possui alguma sociedade na qualidade de coligada ou 

controlada? Em caso positivo, informar qual(ais), descrevendo a importância no 

desenvolvimento da atividade econômica. 

 

RESPOSTA: Não. 

 

(vii) A Recuperanda possui estabelecimento em mais alguma cidade? Em 

caso positivo, informar o endereço. 

 

RESPOSTA: Não. 
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(viii) A Recuperanda adquiriu ou alienou algum bem imóvel nos últimos 03 

(três) anos? Em caso positivo, especificar. 

 

RESPOSTA: Não. 

 

(ix) Nos últimos 03 (três) anos, a Recuperanda alienou algum ativo 

permanente ou deu este em garantia? Em caso positivo, especificar. 

 

RESPOSTA: Não. 

 

(x) Queira descrever detalhadamente os principais fatos ocorridos nas 

atividades da Recuperanda desde o ano de 2014 até a presente data. 

 

RESPOSTA: O ano de 2014, foi um ano marcante para a empresa. tivemos um aumento 

no faturamento em relação a 2013 em 28%. isso foi notável, porque a economia mundial 

estava sofrendo com a crise de 2008. Entretanto, a partir de 2015 mergulhamos na crise 

que começou atingir o brasil naquele ano. Diante disso tivemos muitas dificuldades. 

tivemos que demitir mais de 200 funcionários. Em 2019 tivemos já superando a crise, 

retomamos o crescimento, porém com o advento da pandemia a situação voltou a ser 

critica. 

 

(xi) No referido período, houve alguma reestruturação societária, tal como 

transformação, cisão, incorporação, fusão, aquisição/transferência de participações 

acionárias etc.? Em caso positivo, especificar. 

 

RESPOSTA: Não. 
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(xii) Queira informar quantos e quais equipamentos são de propriedade da 

Recuperanda, descrevendo finalidade, marca, modelo, ano de fabricação e valor avaliado 

para fins de escrituração contábil, bem como se estão em funcionamento.  

 

RESPOSTA: Estaremos enviando em relatório a parte em anexo visto que são muitas 

folhas. (Doc. 01.03) 

 

(xiii) Queira informar quais equipamentos estão quitados, se algum está 

alienado fiduciariamente ou foi dado como garantia em algum contrato. 

 

RESPOSTA: Todos os equipamentos estão quitados. 

 

(xiv) Queira informar quais são os produtos produzidos e disponibilizados à 

venda no mercado pela Recuperanda e como é realizada a venda? Apontando a relação 

de compradores no caso de venda direta ou intermediários/comissionados em caso de 

venda indireta. 

 

RESPOSTA: Os produtos que fabricamos: Poliguindaste, Guincho Socorro, Plataforma 

Pantográfica, Caçambas Estacionaras e Lanças Elevatórias. Todos são vendidos 

diretamente. as vendas são realizadas através do nosso departamento comercial, que 

geralmente pelo contato do ciente, essa passa as informações de sua necessidade. Dai é 

elaborado um orçamento, e conforme o caso, também elaboramos o projeto de acordo 

com as características que o cliente pretende adquirir.  

 

(xv) Queira informar quais matérias-primas a Recuperanda utiliza para 

exercer sua atividade e para produzir sua mercadoria. 

 

RESPOSTA: A principais matérias-primas utilizadas: chapas de aço, cantoneiras, vigas 

U,I,T e tubos de aço. 
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(xvi) Queira informar quantos fornecedores de matéria-prima possui e qual a 

modalidade de pagamento dos fornecedores. Algum fornecedor atual encontra-se na 

relação de credores? Em caso positivo, informar quais. 

 

RESPOSTA: 5 (CINCO) fornecedores. Atualmente estamos pagando à vista. sim, os 

fornecedores encontram-se na listagem: TOBODIM, FEROL TENAX PIRES DO RIO E 

PERFILADOS. 

 
(xvii) Queira informar quais credores, além dos fornecedores de matéria-

prima, continuam a prestar serviço para a Recuperanda. 

 

RESPOSTA: Visto que são exigidos os pagamentos a vista, praticamente todos os 

fornecedores tanto de matéria-prima, material de aplicação direta e consumo fornecem 

normalmente. 

 

(xviii) A Recuperanda contratou ou demitiu pessoal nos anos de 2020 e 2021? 

Quantas contratações ou demissões ocorreram no período? Quem são os profissionais 

demitidos e quais as datas de demissão?  

 

RESPOSTA: Nesse período não contamos. Demitimos 66 (sessenta e seis) funcionários. 

 

(xix) Considerando a relação de credores trabalhistas, algum credor possui 

crédito na forma do artigo 54, parágrafo único, da Lei 11.101/2005? Em caso positivo, 

informar o credor e qual o valor do crédito, devendo discriminar a parcela que se 

enquadra no referido artigo e qual não, na forma da planilha exemplificativa abaixo. 

 

 
 
 
 

CREDOR CRÉDITO TOTAL CRÉDITO ART. 54 RESTANTE DO CRÉDITO

Fulano 10.000,00R$      4.000,00R$          6.000,00R$                        
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RESPOSTA: 

 
 

 

(xx) Ainda em relação aos credores trabalhistas, quanto ao credor Walter 

Gratz Junior, informar (i) relação de parentesco com o fundador da Recuperanda, Sr. 

Walter Gratz, (ii) qual a função que exerce ou exercia, (iii) data de admissão e demissão 

e (iv) a origem do crédito. 

 

RESPOSTA: Walter Gratz Junior é filho exerceu a função de diretor comercial (funcionário). 

 

(xxi) A Recuperanda obteve algum empréstimo e/ou financiamento desde 

2017 para operar sua atividade? Dentre aqueles ainda pendentes, quem são os credores, 

quais os valores em aberto e quais as garantias ofertadas? 

 

RESPOSTA: Não. 

 

(xxii) Queira informar se a Recuperanda obteve algum empréstimo e/ou 

financiamento após a distribuição do pedido de recuperação judicial. Em caso positivo, 

informar com quem obteve o crédito, em quais condições (valores, prazos, taxas e 

garantias) e quais despesas estão sendo pagas com este recurso. 

 

RESPOSTA: Não. 

 

(xxiii) Queira a Recuperanda esclarecer quais medidas estão sendo tomadas 

para quitar o débito fiscal descrito no relatório de fl. 39. 

 

RESPOSTA: As medidas serão tomadas, visando propor parcelamento. 
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(xxiv) Em relação à Projeção de Fluxo de Caixa, queira fornecer o 

detalhamento, as premissas e critérios adotados dos números projetados, em especial a 

Receita Bruta e as Despesas. 

 

RESPOSTA: Será apresentado em conjunto com o PRJ, até o prazo de 21/06.  

 

(xxv) Queira a Recuperanda apresentar a projeção do Fluxo de Caixa para os 

próximos 3 (três) exercícios financeiros. 

 

RESPOSTA: (Doc. 01.04). 

 

(xxvi) Queira fornecer a relação, em formato excel, de processos judiciais 

(inclusive trabalhista) e administrativos da Recuperanda em que conste a posição da 

mesma no feito, o nome da(s) parte(s) contrária(s), o valor ou obrigação envolvida, 

indicando a expectativa de êxito da demanda (provável, possível ou remota), e, se for o 

caso, o prazo estimado para receber eventual crédito ou ter que pagar eventual débito. 

 

RESPOSTA: (Doc. 01.05). 

 

(xxvii) Sem prejuízo da documentação já apresentada nos autos, queira a 

Recuperanda fornecer os documentos abaixo, referentes ao período de 01/01/2017 à 

30/04/2021, todos assinados pelo representante da sociedade e pelo contador: 

 

a) Balanço patrimonial; 

b) Balancete analítico; 

c) Demonstração do resultado do exercício; 

d) Demonstração de resultados acumulados; 

e) Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados; 

f) Demonstração das mutações do patrimônio líquido; 





 

1 4  

 
 

www.navega.adv.br 

RIO DE JANEIRO  

55 21 3380 9600 
Rua do Mercado, 11 / 4º e 8º andares 
Centro • RJ • CEP 20010-120 

g) Relatório gerencial de fluxo de caixa; 

 

RESPOSTA: (Doc. 01.06 e Doc. 03). 

 

(xxviii) Para as principais contas do Ativo e Passivo, listadas abaixo, queiram 

fornecer o detalhamento da composição dos seus saldos: 

 

a) Créditos incobráveis; 

b) Impostos a Recuperar; 

c) Outros ativos a receber; 

d) Imobilizado (Veículos e Imóveis); 

e) Part. dos Funcionários/Diretoria;  

f) Dividendos; e 

g) Créditos Vinculados. 

 

RESPOSTA: (Doc. 01.07). 

 

18. Em relação ao questionário, deve ser ressaltado que o Administrador 

Judicial aguarda o retorno da complementação/retificação das respostas dos itens 12, 18, 

19, 20, 21, 26 e 28, pois não foram satisfatoriamente respondidos. 

 

IV. DA ANÁLISE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA 

 
19. Em 28/04/2021, o Administrador Judicial e sua equipe realizaram visita 

na sede da sociedade em recuperação, localizada na Av. Pastor Martin Luther King Junior, 

nº 5.205, Vicente de Carvalho, Rio de Janeiro/RJ, tendo sido recebido pelos 

representantes da Recuperanda, Srs. Eduardo Simas dos Santos e Edson Brasileiro Gondin 

Filho, além de seu advogado, Dr. Bruno Luiz de Medeiros Gameiro. 
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20. Ao chegar no local, todos os presentes se reuniram com o objetivo de 

que fossem prestados esclarecimentos acerca do funcionamento da atividade 

empresária e sanadas algumas dúvidas relacionadas ao processo recuperacional. 

 
 

 
 
 

 

21. Em seguida, foi realizada uma visita nas dependências da Recuperanda, 

onde empreende a gestão administrativa e toda a atividade de produção, conforme 

relação de imagens em anexo (Doc. 02.01). 

 

22. No mais, em 14/05/2021, a Administração Judicial realizou visita ao 

imóvel de copropriedade da sociedade Recuperanda, localizado à Rua Quatá, 622, Vila 

Palmares, Santo André/SP, oportunidade em que pode atestar que nenhuma atividade é 

realizada no local, conforme depreende-se das imagens em anexo (Doc. 02.02). 
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V. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA RECUPERANDA 

 

23. As demonstrações contábeis, fornecidas pela Recuperanda em resposta 

ao questionário, referentes aos exercícios dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 

(Doc. 03), atestam inequivocamente que a sociedade em recuperação acumulou 

resultados negativos ao longo dos últimos anos, até não conseguir mais honrar seus 

compromissos e se ver na situação de ajuizar o presente pedido de recuperação judicial.  

 

24. Ao analisar a documentação acostada, a equipe do Administrador 

Judicial identificou algumas inconsistências e requereu esclarecimentos à Recuperanda, 

tendo a sociedade apresentado retificações aos documentos contábeis referentes aos 

exercícios de 2019 e 2020, apresentados aos autos às fls. 59. 

 

25. Neste capítulo, a Administração Judicial apresenta ativo, passivo, 

receitas e despesas da sociedade em recuperação judicial dos anos de 2016, 2017, 2018, 

2019 e 2020. 

 

26. Importa esclarecer, ainda, que mensalmente será apresentado relatório 

das referidas contas para demonstrar a evolução da situação econômica financeira da 

sociedade empresária em recuperação judicial. 

 

27. Nesta oportunidade, informa que os dados que serão apresentados 

foram extraídos dos documentos encaminhados pela Recuperanda, conforme índice: 

 
 

Doc. 3 Balanços Patrimoniais e Demonstrações de Resultado do Exercício – anos 2016, 2017, 

2018, 2019 e 2020 
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V.I BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO, PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 

 

 
 

 
(Doc. 3) 

 
28. Consta no Balanço Patrimonial que a Recuperanda apresentou variações 

expressivas negativas em seu Patrimônio Líquido, entre os exercícios de 2016 e 2020. 

 

Balancete Analítico  - KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

Quadro Comparativo

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Total do Ativo 7.334.746,34 7.577.275,72 7.481.282,47 8.212.739,67  8.477.382,57

Ativo Circulante 2.570.444,89 2.482.445,75 2.129.751,80 2.881.232,18  2.441.782,87

Caixa e Bancos 987,60 1.050,78 867,70 2.135,45 247,94

Estoques 340.274,82 732.450,00 327.842,41 866.754,00 656.671,20

Clientes 989.765,20 677.326,90 637.560,20 765.450,10 315.661,96

(-) Créditos Incobraveis -198.364,67 -121.766,70 -87.420,00 -56.755,70 9.469,85

Impostos a Recuperar 1.132.664,15 888.206,98 945.723,70 998.470,54 1.154.415,13

IRPJ e CSSL Antecipados 305.117,79 305.177,79 305.177,79 305.177,79 305.316,79

Ativo Não Circulante 2.662.978,73 3.011.610,82 3.268.311,52 3.268.311,52 3.992.426,91

Realizável a Longo Prazo 2.662.978,73 3.011.610,82 3.268.311,52 3.268.311,52 3.992.426,91

Outros Ativos a Receber 2.194.105,82 2.542.737,91 2.799.438,61 2.799.438,61 3.523.554,00

Clientes 468.872,91 468.872,91 468.872,91 468.872,91 468.872,91

Imobilizado 2.101.322,72 2.083.219,15 2.083.219,15 2.063.195,97 2.043.172,79

Maq. Equip. Moveis e Itens. 1.402.972,62 1.402.972,62 1.402.972,62 1.402.972,62 1.402.972,62

Veículos 19.943,42 19.943,42 19.943,42 19.943,42 19.943,42

Imóveis 1.631.865,02 1.631.865,02 1.631.865,02 1.631.865,02 1.631.865,02

Intangivel 15.870,79 15.870,79 15.870,79 15.870,79 15.870,79

(-) Deprec. Acumulada -969.329,13 -987.432,70 -987.432,70 -1.007.455,88 -1.027.479,06

Balancete Analítico  - KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Quadro Comparativo

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Total do Passivo  e Patrimômio Líquido 7.334.746,34 7.577.275,72 7.481.282,47 8.212.739,67 8.477.382,57

Passivo Circulante 3.476.356,22 5.213.162,01 6.182.290,64 7.172.549,53 8.129.128,67

Fornecedores 505.004,08 878.420,88 1.098.465,30 910.754,36 927.984,34

Contas a Pagar 560.365,00 865.779,40 943.126,88 1.184.308,34 1.643.571,45

Obrigações Sociais 867.540,70 1.674.325,36 2.305.825,14 3.119.350,83 3.124.031,34

Obrigações Fiscais 754.255,32 978.420,25 1.001.465,20 1.150.325,00 1.478.576,20

Férias 357.460,00 384.485,00 401.677,00 376.079,88 523.234,22

Part. dos Funcionários/Diretoria 57.764,00 57.764,00 57.764,00 57.764,00 57.764,00

Dividendos 373.967,12 373.967,12 373.967,12 373.967,12 373.967,12

Não Circulante 4.332.872,36 4.466.618,33 4.386.333,91 4.418.601,30 4.698.257,51

Fornecedores 99.236,68 126.474,30 126.474,30 126.474,30 0,00

Créditos Vinculados 2.918.077,61 2.750.654,61 2.750.654,61 2.855.422,00 2.846.353,00

Adiantamento de Clientes 448.102,35 620.788,00 488.750,00 356.450,00 356.450,00

Provisões 867.455,72 968.701,42 1.020.455,00 1.080.255,00 1.495.454,51

Patrimônio Líquido -474.482,24 -2.102.504,62 -3.087.342,08 -3.378.411,16 -4.350.003,61

Capital Social 3.287.000,00 3.287.000,00 3.287.000,00 3.287.000,00 3.287.000,00

Reserva Legal 366.008,97 366.008,97 366.008,97 366.008,97 366.008,97

Resultado do Exercício -4.333.044,87 -1.628.022,38 -984.837,46 -291.069,08 -971.592,45

Reservas de Bens em cessão 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Reservas de Lucros 196.553,66 -4.136.491,21 -5.764.513,59 -6.749.351,05 -7.040.420,13
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29. Outra conta que apresentou significativa alteração quando analisado o 

mesmo período foi o Passivo Circulante, especificamente quanto as Contas a Pagar e 

Obrigações Sociais que apresentaram um aumento superior a 150% (cento e cinquenta 

por cento). 

 

30. Os dados acima retratam o quadro de dificuldade econômico financeiro 

da Recuperanda, sendo decorrente do acumulo de prejuízos de alta monta nos últimos 

anos, fruto do aumento significativo das obrigações de curto prazo, como encargos 

sociais e com terceiros, fato que ensejou na evolução crescente do patrimônio líquido 

negativo. 

 

V.II. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 
31. As Demonstrações de Resultado do Exercício retratam que a 

Recuperanda vem apurando prejuízos desde 2016, quando alcançou o montante 

negativo de R$ 4.333.044,87 (quatro milhões, trezentos e trinta e três mil, quarenta e 

quatro reais e oitenta e sete centavos) no Lucro Líquido do Exercício, conforme quadro 

comparativo: 

 

 

(Doc. 3) 

 
 

D.R.E. - KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

Quadro Comparativo
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Receita Bruta de Vendas e Serviços 12.731.487,39 7.276.106,70 5.512.451,56 15.037.641,65 9.653.099,76

Devoluções, Abatimentos e Impostos -2.832.525,25 -1.440.669,12 -1.061.146,92 -2.698.410,55 -1.653.192,70

Receita Líquida de Vendas e Serviços 9.898.962,14 5.835.437,58 4.451.304,64 12.339.231,10 7.999.907,06

Custos dos Produtos Vendidos -10.831.004,18 -5.468.788,65 -3.937.527,82 -8.908.753,36 -7.522.059,24

Lucro Bruto -932.042,04 366.648,93 513.776,82 3.430.477,74 477.847,82

Outras Receitas 21.250,50 1.450,00 3.250,00 178.736,22 0,00

Despesas com Vendas -59.740,32 -32.788,00 -25.485,30 -174.322,58 -59.321,65

Despesas Financeiras -170.221,44 -265.744,20 -222.365,70 -407.455,76 -100.143,62

Despesas Gerais -3.640.330,38 -2.344.753,31 -1.758.564,98 -3.900.283,04 -1.504.725,99

Lucro Operacional -4.551.121,92 -1.976.654,38 -1.241.538,16 -291.069,08 -1.026.878,17

Receitas não Operacionais 218.077,05 348.632,00 256.700,70 0,00 55.285,72

Lucro Líquido do Exercício -4.333.044,87 -1.628.022,38 -984.837,46 -291.069,08 -971.592,45
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32. Apesar da Recuperanda ter conseguido diminuir o prejuízo nos exercícios 

seguintes a 2016, não aferiu receita o suficiente para reverter o quadro de 

insolvabilidade, seja de modo a encerrar o exercício com saldos positivos ou de 

compensar os prejuízos dos exercícios anteriores. 

 

VI. CONCLUSÃO 

 

33. Diante de todo o exposto, informa o Administrador Judicial que estas 

eram todas as informações que puderam ser prestadas no momento. 

 

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2021. 

 

 

 

Rafael Werneck Cotta Fernando Castro Ribeiro 

OAB/RJ nº 167.373 CRC/RJ nº 090.344/O-6 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

Processo nº 0063873-34.2021.8.19.0001 

 

 

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da sociedade 

em recuperação judicial KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, vem, perante Vossa 

Excelência, requerer a juntada do incluso relatório, previsto no art. 22, II, “h”, da Lei 

11.101/05, sobre o Plano de Recuperação Judicial apresentado às fls. 938/984. 

 

Rio de Janeiro, 06 de julho de 2021. 

 

Rafael Werneck Cotta 

OAB/RJ nº 167.373 
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

ART.22, II, “h”, DA LEI 11.101/05 
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Relatório acerca do Plano de Recuperação Judicial 

 

Kabí Indústria e Comércio S/A em Recuperação Judicial   
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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, administrador judicial da sociedade 

em recuperação judicial KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, vem, perante Vossa 

Excelência, apresentar o relatório sobre o Plano de Recuperação Judicial, previsto no art. 

22, II, “h”, da Lei 11.101/051, conforme se segue: 

 

I. SÍNTESE 

 

1. Às fls. 938/984, a Recuperanda apresentou o seu Plano de Recuperação 

Judicial acompanhado de dois anexos, quais sejam, o laudo de situação econômico-

financeira e viabilidade e a relação de ativos – bens móveis e imóveis – com os seus 

valores de avaliação. 

 

2. Assim, analisado as informações prestadas pela Recuperanda, o 

Administrador Judicial passa a prestar as suas considerações. 

 

II. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

3. O Plano de Recuperação Judicial, juntado às fls. 939/964, apresenta a 

trajetória da sociedade, fatores econômicos da crise, atual situação patrimonial, 

classificação dos credores, meios de recuperação judicial, forma de pagamento aos 

 
1Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta 
Lei lhe impõe: (...) II – na recuperação judicial: (...) h) apresentar, para juntada aos autos, e publicar no endereço 
eletrônico específico relatório mensal das atividades do devedor e relatório sobre o plano de recuperação judicial, no 
prazo de até 15 (quinze) dias contado da apresentação do plano, fiscalizando a veracidade e a conformidade das 
informações prestadas pelo devedor, além de informar eventual ocorrência das condutas previstas no art. 64 desta 
Lei; 
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credores, prazos e condições de pagamento por classe, viabilidade econômica do Plano 

de Recuperação Judicial, laudo econômico-financeiro, avaliação de bens e ativos, além 

das disposições finais. 

 

4. Após a análise comparativa dos fatos narrados e os documentos 

apresentados quando da distribuição do pedido de recuperação judicial, pode-se afirmar 

que as informações constantes do Plano de Recuperação Judicial estão em conformidade 

com a realidade da Recuperanda. 

 

III. DAS HIPÓTESES DE DESTITUIÇÃO DOS ADMINISTRADORES DA 

SOCIEDADE – NÃO OCORRÊNCIA DAS CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 64 

 

5. Com a finalidade de atender o objetivo do presente relatório, importa ao 

Administrador Judicial esclarecer eventual ocorrência das condutas previstas no art. 64 

da Lei 11.101/05, in verbis: 

 

Art. 64. Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores 
serão mantidos na condução da atividade empresarial, sob fiscalização do Comitê, se houver, 
e do administrador judicial, salvo se qualquer deles: 
I – houver sido condenado em sentença penal transitada em julgado por crime cometido em 
recuperação judicial ou falência anteriores ou por crime contra o patrimônio, a economia 
popular ou a ordem econômica previstos na legislação vigente; 
II – houver indícios veementes de ter cometido crime previsto nesta Lei; 
III – houver agido com dolo, simulação ou fraude contra os interesses de seus credores; 
IV – houver praticado qualquer das seguintes condutas: 
a) efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em relação a sua situação patrimonial; 
b) efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto, em relação ao capital ou gênero 
do negócio, ao movimento das operações e a outras circunstâncias análogas; 
c) descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar operações prejudiciais ao seu 
funcionamento regular; 
d) simular ou omitir créditos ao apresentar a relação de que trata o inciso III do caput do art. 
51 desta Lei, sem relevante razão de direito ou amparo de decisão judicial; 
V – negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial ou pelos demais 
membros do Comitê; 
VI – tiver seu afastamento previsto no plano de recuperação judicial. 
Parágrafo único. Verificada qualquer das hipóteses do caput deste artigo, o juiz destituirá o 
administrador, que será substituído na forma prevista nos atos constitutivos do devedor ou 
do plano de recuperação judicial. 
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6. Diante das hipóteses supramencionadas, a Administração Judicial 

informa que até o presente momento não constatou qualquer conduta que possa ensejar 

no afastamento dos administradores da Recuperanda. 

 

7. Por último, quando da análise do Plano de Recuperação Judicial, informa 

que não há qualquer previsão do afastamento de seus administradores na forma do 

inciso VI. 

 
IV. DO CONTROLE DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

8. Considerando que o Plano de Recuperação Judicial é negócio jurídico 

novativo e plurilateral que demanda homologação do Juízo para que tenha validade, o 

seu conteúdo está sujeito ao controle jurisdicional de legalidade, devendo ser analisado 

se as cláusulas em geral ferem os Princípios Gerais de Direito, a Constituição Federal, a 

Lei 11.101/05 e suas normas cogentes, conforme jurisprudência específica sobre o tema: 

 
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DE PLANO PELA ASSEMBLEIA DE 
CREDORES. INGERÊNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS 
DISPOSIÇÕES DO PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A assembleia de credores 
é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as 
deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, 
requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. 2. Recurso especial conhecido e não 
provido.” (STJ. RECURSO ESPECIAL nº 1.314.209 - SP (2012/0053130-7). Relatora: Ministra 
Nancy Andrighi. Acórdão publicado em 01/06/2012) 

(g.n) 
 

9. Diante do exposto, com a finalidade de auxiliar o Juízo, a Administração 

Judicial passa a apresentar suas considerações acerca dos principais aspectos do Plano 

de Recuperação Judicial da sociedade Recuperanda, que acredita que devem ser 

analisados pelo prisma do controle de legalidade. 
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IV.I.  DO CREDENCIAMENTO PARA PAGAMENTO  

 

10. Depreende-se que o Plano de Recuperação Judicial prevê que todos os 

credores deverão “credenciar” as respectivas contas bancárias, mediante comunicação 

por escrito endereçada à Recuperanda, clausula de nº 6.1.2., prevista a partir de fl. 956 

dos autos. 

 

11. Ainda, estabelece que o credenciamento deve ocorrer em no mínimo de 

30 (trinta) dias de antecedência da data do início de pagamento, sob pena de caracterizar 

plena, geral e irrevogável quitação, caso ultrapasse o prazo máximo de 12 (doze) meses, 

nestes termos: 

 
“Com objetivo de viabilizar os pagamentos, todos credores deverão "credenciar" as 
respectivas contas bancárias, mediante comunicação por escrito endereçada à Recuperanda, 
com no mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência da data do Início de pagamento, através 
do e-mail novakabi@gameiroadv.com.br, com cópia para rafaelcotta@navega.adv.br e 
confirmação de envio (...).  
Serão considerados como integralmente quitados, os créditos pertencentes aos credores que 
não credenciarem seus dados bancários no prazo de máximo de 12 (meses) meses do início 
previsto para pagamento/recebimento do respectivo crédito, devendo o seu silêncio 
caracterizar plena, geral e irrevogável quitação, nos termos do Item 6.1.5. deste PRJ” 

 

12. Assim, caso eventual credor não informe os dados bancários no prazo 

determinado, não poderá perseguir o seu crédito contra a sociedade em recuperação 

judicial, implicando em preclusão do direito. 

 

13. Contudo, a jurisprudência é patente acerca do tema, reconhecendo a 

ilegalidade de cláusula com condições de remissão da dívida por ausência de 

credenciamento por credor, nestes termos: 

 
Recuperação judicial. Decisão determinando o pagamento integral e retroativo de parcelas 
devidas aos credores quirografários na forma do plano de recuperação judicial homologado. 
Agravo de instrumento das recuperandas. Pagamento retroativo devido aos credores, sem 
exceção. Cláusula do plano de recuperação estabelecendo prazo para a apresentação de 
dados de contas bancárias pelos credores. O descumprimento do prazo estabelecido não 
implica em preclusão do direito de recebimento do crédito, mas apenas em desoneração das 
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devedoras do pagamento de juros de mora decorrentes desse atraso dos credores. 
Impossibilidade de as recuperandas pagarem os valores devidos de uma só vez. Risco para a 
própria reestruturação das empresas. Parcelamento necessário, a fim de que os pagamentos 
possam ser realizados sem comprometimento do caixa das empresas. Reforma parcial da 
decisão agravada, adotados, "per relationem", os fundamentos do parecer ministerial em 
segunda instância. Agravo de instrumento parcialmente provido. Voto. “a não indicação da 
conta bancária no prazo do plano não implica em preclusão do direito de recebimento do 
crédito” (Agravo de Instrumento 2259140-20.2018.8.26.0000; TJSP, 1ª Câmara Reservada 
de Direito Empresarial; Relator Des: Cesar Ciampolini; Data de publicação: 12/04/2019) 

(g.n.) 
 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano rejeitado mas homologado judicialmente. Pagamento do 
crédito trabalhista não obedeceu ao disposto no art. 54, 'caput', da Lei 11.101/05. 
Necessidade de se observar o Enunciado I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito 
Empresarial. 'CRAM DOWN'. Plano prevê tratamento diferenciado entre os credores da classe 
que rejeitou o plano. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 58, § 2º, da Lei 11.101/05. 
Necessidade de apresentação de novo plano de recuperação judicial. MEIOS DE 
RECUPERAÇÃO. Análise da viabilidade econômica e da idoneidade das medidas de 
soerguimento. Competência da assembleia geral de credores. Preponderância da vontade 
externada pela maioria dos credores. Impossibilidade de intervenção estatal. Ilegalidade não 
configurada. PRAZO DE CARÊNCIA. Suposto descumprimento do prazo de supervisão judicial 
(art. 61 da Lei 11.101/05). Irrelevância. Prazo bienal de fiscalização tem início após o 
transcurso do prazo de carência fixado. Inteligência do Enunciado II do Grupo de Câmaras 
Reservadas de Direito Empresarial desta Corte, que deverá ser observado pelo juízo 
recuperacional. CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO. Soberania da assembleia geral de 
credores. Atuação do Judiciário limitada ao controle de legalidade. Carência e concessão de 
prazos para pagamento de créditos estão inseridas dentre as tratativas passíveis de 
deliberação assemblear. Cláusulas válidas. Validade da adoção da TR como fator de 
atualização monetária. Admissibilidade de fixação de juros em patamar inferior ao previsto 
no art. 406 do CC. ILIQUIDEZ. Valor das parcelas fixado em percentual dos créditos e segundo 
a tabela de amortização anual. Prestações aferíveis por mero cálculo aritmético. Iliquidez não 
identificada. MAJORAÇÃO NO FLUXO DE PAGAMENTOS. Cláusula que a impede. 
Inadmissibilidade. Necessidade de intervenção no volume de pagamentos na hipótese de 
alteração do quadro geral de credores. Avaliação do caixa (real e projetado) constituía 
obrigação da recuperanda. Inteligência do art. 51, IX, da Lei 11.101/05. Ilegalidade 
reconhecida. ALIENAÇÃO E ONERAÇÃO DE ATIVOS. Cláusula afastando a necessidade de 
autorização judicial. Inadmissibilidade. Violação do art. 66 da Lei 11.101/05. Precedentes. 
REMISSÃO. Pagamentos realizados por meio de depósitos em contas bancárias indicadas 
pelos credores. Previsão de remissão após 12 meses de inércia do credor em fazer essa 
indicação. Ilegalidade reconhecida. GARANTIAS. Novação recuperacional. Suspensão das 
demandas em face dos coobrigados. Inadmissibilidade. Liberação da garantia vinculada à 
manifestação expressa do credor e ao exercício da escolha de recebimento de seu crédito. 
Precedentes do STJ e desta Câmara Reservada. Inteligência da Súmula 61 do TJSP. 
GARANTIAS. Suspensão de protestos e inscrições em cadastros negativos de proteção ao 
crédito. Possibilidade. Necessidade de se observar, todavia, que a suspensão ora chancelada 
será mantida enquanto a recuperanda cumprir regularmente o plano de recuperação judicial. 
Precedentes. LEILÃO REVERSO. Possibilidade. Espécie do meio de recuperação judicial 
previsto no art. 50, I, da Lei 11.101/05. Inexistência de prejuízo aos credores que dele não 
participam. O oferecimento facultativo de deságio maior do que o previsto para a classe 
envolve direito patrimonial disponível e não interfere negativamente nos demais créditos. 
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DESCUMPRIMENTO DO PLANO. Convolação da recuperação judicial em falência. 
Impossibilidade de estabelecer condicionantes para a convolação. Consequência natural do 
descumprimento do plano. Determinação de competência do juízo, de ofício ou a 
requerimento. Inteligência dos arts. 61, § 1º, 62 e 73, IV, da Lei 11.101/05. Recurso provido 
em parte, com determinações e observação (Agravo de Instrumento n. 2128389-
08.2019.8.26.0000, TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel.: Des Gilson 
Delgado Miranda. Data de publicação: 30/01/2020) 

(g.n.) 
 

14. Sendo assim, opina o peticionante pela aplicação do controle de 

legalidade sobre a cláusula que versa sobre a remissão do crédito em razão do não 

credenciamento pelo credor no prazo previsto no plano de recuperação judicial. 

 

IV.II. DO DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

15. Por último, deve ser enfrentado o estipulado na cláusula 10 sobre o 

descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, previsto a partir de fl. 963 dos autos, 

que consignou o seguinte: 

 
“Em caso de descumprimento de qualquer disposição deste Plano, será convocada 
Assembleia de Credores no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do descumprimento, a 
fim de se deliberar uma emenda ao plano de recuperação judicial ou, então, as consequências 
previstas na LRF pelo descumprimento” 

(g.n.) 
 

16. Quanto as hipóteses de convolação de Recuperação Judicial em Falência, 

cumpre transcrever os arts. 61, §1º, 62, 73, IV e 94, III, “g”, da Lei 11.101/05, não 

suscetíveis de condicionantes ou afastamento pelo consentimento dos credores em 

Assembleia Geral de Credores, conforme passa a destacar: 

 
“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a 
manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as 
obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da 
concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência. 
§ 1º Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer 
obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos 
do art. 73 desta Lei.” 
 





 

8  

 
 

www.navega.adv.br 

RIO DE JANEIRO  

55 21 3380 9600 
Rua do Mercado, 11 / 4º e 8º andares 
Centro • RJ • CEP 20010-120 

“Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer 
obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a 
execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei.” 
 
“Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial: 
(...) IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na 
forma do § 1º do art. 61 desta Lei.” 
 
“Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:  
(...) III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação 
judicial:  
(...) g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação 
judicial.” 

 

17. De igual modo, com a finalidade de complementar a fundamentação 

legal acima, merece destaque o julgado que versa sobre caso similar ao do presente Plano 

de Recuperação Judicial, in verbis: 

 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE 
HOMOLOGA O PLANO E CONCEDE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL ÀS SOCIEDADES 
REQUERENTES. CREDOR QUE SE INSURGE CONTRA CLÁUSULAS QUE ESTENDE A NOVAÇÃO 
DAS OBRIGAÇÕES AOS COOBRIGADOS E ESTABELECE A CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA 
GERAL DE CREDORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO. 1. Os credores têm 
assegurados direitos e privilégios frente a terceiros que estejam também obrigados ao 
pagamento de débitos da sociedade em recuperação. Art. 49, § 1º da Lei nº 11.101/2005. 2. 
A novação das obrigações decorrentes do plano de recuperação judicial não alcança as 
garantias cambiais, reais ou fidejussórias, podendo os credores exercê-las contra terceiros 
por intermédio de ações e execuções ajuizadas em desfavor de fiadores, avalistas e 
coobrigados em geral. Art. 59, caput da Lei nº 11.101/2005. Entendimento consolidado pelo 
STJ no julgamento do REsp nº 1.333.349/SP pela sistemática do recurso repetitivo. 3. Basta 
o inadimplemento de qualquer obrigação prevista no plano dentro do prazo de 02 (dois) anos 
para que a recuperação judicial seja convolada em falência. Art. 61, § 1º, 73, IV e 94, III, "g" 
da Lei nº 11.101/2005. 4. Não é atribuição da Assembleia Geral de Credores deliberar sobre 
a medida adequada para sanear o descumprimento de obrigação e evitar a decretação da 
falência. Art. 35 da Lei nº 11.101.2005. 5. Nulidade das cláusulas constantes do plano de 
recuperação judicial. 6. Provimento do recurso. (TJRJ, Agravo de Instrumento 0053847-
82.2018.8.19.0000, Relator Desa. JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Julgamento: 
02/04/2019)" 

(g.n) 
 

18. Sendo assim, resta claro a impossibilidade de prevalência da referida 

cláusula, pois no caso de descumprimento do plano de recuperação judicial, a decisão 

em relação a convolação em falência compete ao Juízo Recuperacional, por força dos 

dispositivos supramencionados. 
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

19. Diante de todo o exposto, a Administração Judicial afirma que as 

informações contidas no Plano de Recuperação Judicial estão em conformidade com os 

fatos narrados e os documentemos apresentados pela Recuperanda quando da 

distribuição do pedido de recuperação judicial. 

 

20. No mais, até o presente momento não foi constatada qualquer conduta 

prevista no artigo 64 da Lei 11.101/05 que possa ensejar no afastamento dos 

administradores da Recuperanda. 

 

21. Além disso, apresenta as suas considerações ao MM. Juízo quanto ao 

Plano de Recuperação Judicial para que, caso assim entenda e o plano seja aprovado na 

Assembleia Geral de Credores, realize o controle de legalidade das cláusulas (i) 6.1.2. - 

que prevê a preclusão do direito perseguir o crédito pelo credor em caso de não 

credenciamento e (iv) 10 - que estabelece as hipótese e condições que devem ser 

preenchidas para que o Plano de Recuperação Judicial possa ser considerado 

descumprido e seja decretado a falência da sociedade. 

 

Rio de Janeiro, 06 de julho de 2021. 

 

Rafael Werneck Cotta 

OAB/RJ nº 167.373  





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 07/07/2021

Data da Juntada 07/07/2021

Tipo de Documento Extrato da GRERJ

Texto





GRERJ: 3143100436694 Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

CPF/CNPJ: 33.328.980/0001-05 Autenticação: 00027675876

Pagamento: 14/05/2021

Nome de quem faz o recolhimento: KABI INDUSTRIA E 
COMERCIO SA

Uso: GRERJ conferida correta

Informação complementar: PROCESSO: 0063873-34.2021.8.19.0001
ADMINISTRADOR JUDICIAL: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS    AUTOR: KABÍ INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO S/A

Itens

Receita/Conta Descrição Valor

1102-3 Atos dos Escrivães 21,12

2001-6 CAARJ / IAB 2,11

6898-0004245-5 OUTROS FUNDOS 1,05

6898-0000208-9 OUTROS FUNDOS 1,05

Total: 25,33

Rio de Janeiro, 7 de julho de 2021

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA

28575

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

1

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Comarca da Capital CAPITAL 3 VARA EMPRESARIAL

Extrato de GRERJ ELETRÔNICA





GRERJ: 3143100467609 Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

CPF/CNPJ: 33.328.980/0001-05 Autenticação: 00027675780

Pagamento: 14/05/2021

Nome de quem faz o recolhimento: KABI INDUSTRIA E 
COMERCIO SA

Uso: GRERJ conferida correta

Informação complementar: PROCESSO: 0063873-34.2021.8.19.0001
ADMINISTRADOR JUDICIAL: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS    AUTOR: KABÍ INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO S/A

Itens

Receita/Conta Descrição Valor

2212-9 Diversos 42,24

Total: 42,24

Rio de Janeiro, 7 de julho de 2021

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA

28575

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

1

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Comarca da Capital CAPITAL 3 VARA EMPRESARIAL

Extrato de GRERJ ELETRÔNICA





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
Fase: Publicação de Edital

Atualizado em 07/07/2021

Data do Edital 07/07/2021

Data do Expediente 07/07/2021

Data da Publicação Não informada.

Texto

Índice de Matéria Paga no DO Sim

Número de Publicações do Edital

no DO

1





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

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª  VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Processo nº 0063873-
34.2021.8.19.0001  –  Recuperação  Judicial  de  KABÍ  INDÚSTRIA  E
COMÉRCIO S/A.
E D I T A L para conhecimento de terceiros interessados e credores,
nos termos do art. 52, parágrafo 1°, da Lei n° 11.101/05, passado na
forma  abaixo:  O  Exmo.  Dr  Doutor  Diogo  Barros  Boechat,  Juiz  de
Direito em Exercício da 3ª Vara Empresarial, Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente virem ou
dele conhecimento tiverem que, devidamente instruído e depois de
preenchidas as formalidades legais, foi,  por decisão de folhas 285-
292,  datada  de  25/03/2021,  DEFERIDO  O  PROCESSAMENTO  DA
RECUPERAÇÃO  JUDICIAL de  KABÍ  INDÚSTRIA E  COMÉRCIO  S/A,
cujo  resumo  do  pedido  inicial,  da  decisão  e  a  informação  sobre
acesso à relação de credores seguem transcritos adiante: 
PEDIDO  INICIAL:  Trata-se  de  pedido  de  recuperação  judicial,  com
base nos art.  47 e seguintes da Lei  11.101/05,  formulado por KABÍ
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, CNPJ n.º 33.328.980/0001-05, com sede
na Avenida  Pastor  Martin  Luther  King Junior,  nº  5.205,  Vicente  de
Carvalho, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.370-541. Fundada em 18/11/1939,
a  autora atua no mercado brasileiro  há mais  de 80 (oitenta)  anos,
atuando  em  projetos,  fabricação,  montagem,  manutenção  e
assistência técnica de implementos rodoviários, e seus equipamentos
são 100% (cem por cento) tecnologia nacional, não dependendo do
mercado  externo  ou  de  empresas  multinacionais.  Afirma  que,
preocupada  com  a  alta  qualidade  de  seus  produtos,  investiu  em
maquinário  e  tecnologia  de  ponta,  que  aliados  ao  seu
comprometimento com o cliente, a permitiram expandir sua linha de
equipamentos  e  conquistar  novos  mercados  com  foco  nas
exportações para a América Latina e África.  Relata que em 2010 o
Brasil vivenciou um período com forte crescimento do PIB em virtude
do aumento do consumo da população, sem estímulo à poupança ou
investimento,  levando  ao  aumento  para  o  custo  país  e,
consequentemente, atingindo salários e insumos de produção como
o  aço,  os  quais  constituem  a  base  dos  custos  da  indústria
metalúrgica. A partir de 2011, instalou-se a maior crise econômica já
vivenciada no Brasil, levando a uma redução vertiginosa nas receitas
do segmento de metalurgia, que já enfrentava um aumento em seus
custos básicos. Assim, a autora se deparou com a necessidade de
implementar  um  processo  de  reestruturação  estratégica  e
operacional,  buscando  novos  mercados  e  reduzindo  custos  e
despesas.  Contudo,  a  médio  e  longo  prazo,  o  processo  de
reestruturação agravou sua situação financeira de curto prazo, devido
ao alto custo com desmobilizações e demissões. Somando-se a isso,
a  atual  situação  vivenciada  no  país  e  no  mundo,  atingidos  pela
pandemia,  impactou  fortemente  os  mercados,  a  economia  e  as
finanças  das  empresas.  Aduz  que  verificou  uma  forte  retração  na
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demanda no início da pandemia e, a partir do terceiro trimestre, com a
retomada de muitos setores da economia,  passou a enfrentar  uma
dramática  falta  de  insumos  para  produção  no  mercado,  e  um
altíssimo incremento de preços. Nesse cenário, a autora começou a
enfrentar  problemas  para  honrar  compromissos  com  os  credores,
devido ao estrangulamento do capital de giro e, hoje, apresenta um
dívida em torno de R$ 6.182.257,23 (seis milhões, cento e oitenta e
dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos),
sendo  mais  de  5  milhões  referentes  a  débitos  trabalhistas.  Além
disso, as dívidas tributárias alcançam a quantia de R$ 19.697.394,13
(dezenove  milhões,  seiscentos  e  noventa  e  sete  mil,  trezentos  e
noventa  e  quatro  reais  e  treze  centavos).  Salienta  que  o  passivo
trabalhista impacta diretamente o capital de giro da empresa devido
aos  constantes  bloqueios  de  valores  em  contas,  o  que  impede  a
previsibilidade necessária para uma adequada operação. Além disso,
devido a restrição de crédito no país, a abertura de novas linhas de
financiamento  para  alongamento  de  dívida  e  capital  de  giro  se
demonstrou  inviável.  Assim,  requer:  o  deferimento  imediato  do
pedido de recuperação judicial  ou antecipação dos efeitos do stay
period, pois indispensável para que os recursos financeiros previstos
sejam destinados ao  pagamento  de salários,  capital  de  giro,  entre
outros  fins  necessários  ao  seu  soerguimento;  suspensão  de
bloqueios  vias  Bacenjud  e  Sistema  Automatizado  de  Bloqueios
Bancários  (SAAB),  intimando-se  o  Banco  Central  e  o  TRT  da  1ª
Região,  para  que  se  abstenham  de  incluir  ou  de  deixarem  incluir
informações ou lançamentos nesses sistemas com vistas à realização
de  bloqueio  de  valores  nas  contas  bancárias  da  autora,
excepcionando-se os oriundos deste Juízo; envio de ofício a cada um
dos juízos e tribunais trabalhistas em que estão sendo processadas
ações relativas à autora, conforme minuta (fl. 276), informando acerca
da presente recuperação judicial, a fim de obstar o prosseguimento
das  execuções;  que  a  decisão  que  deferir  o  processamento  da
presente  recuperação  judicial  sirva  como  ofício,  autorizando  os
patronos  da  autora  a  apresentarem  nos  processos  judiciais  com
medidas de constrição, incluindo, mas não limitados a bloqueios de
valores e/ou arrestos, a fim de eventualmente agilizar o cumprimento
da decisão em cada processo, se necessário for. A petição inicial às
fls. 03/18 veio acompanhada dos documentos de fl. 20/280.
DECISÃO:  DEFIRO  O  PROCESSAMENTO  DA  RECUPERAÇÃO
JUDICIAL da empresa KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, CNPJ n.º
33.328.980/0001-05, localizada na Avenida Pastor Martin Luther King
Junior, nº 5.205, Vicente de Carvalho, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.370-
541,  na  forma  do  artigo  52  da  Lei  11.101/05,  com  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 -
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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  dos incisos  I  e  II  do  caput  do  artigo  22  da  Lei
11.101/05, sem prejuízo das atribuições dos dispostos do artigo 27 do
mesmo diploma legal, na hipótese de não ser constituído o Comitê de
Credores (art.  28 da L.R.F.).  Deverá indicar a equipe interdisciplinar
com os profissionais habilitados e os responsáveis pela condução do
procedimento no ato da assinatura do termo, sendo, pelo menos, um
destes sócio gerente da pessoa jurídica, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, conforme art. 33 da L.R.F., ficando autorizada a intimação
por via e-mail do cartório. 1.1) Deverá a referida equipe elaborar, no
prazo de até 30 (dias) dias úteis, relatório circunstanciado de toda a
atividade  desempenhada  pela  sociedade,  de  caráter  financeiro,
econômico  e  quanto  a  sua  atividade  fim,  à  luz  do  Princípio  da
Absoluta Transparência, visando demonstrar ao juízo e aos credores
a sua verdadeira  realidade,  nos termos do art.  22,  II,  "a"  (primeira
parte) e "c" da Lei n.º 11.101/05. 1.2) Deverá apresentar os relatórios
mensais  quanto  ao  desenvolvimento  da  atividade  das  requerentes
(art.  22,  II,  "c",  segunda  parte,  da  Lei  n.º  11.101/05),  que  não  se
confunde com o relatório acima mencionado, até o 20º dia do mês
subsequente. Todos os relatórios deverão ser protocolados pelo A.J.
em  um  incidente  ao  processo  principal,  iniciado  pelo  relatório
mencionado  no  item  1.2.,  juntando  os  demais,  mensalmente  e  no
mesmo feito, ficando à disposição dos credores e interessados. 1.3)
Ao  Administrador  Judicial  caberá,  ainda,  fiscalizar  e  auxiliar  no
andamento regular do procedimento e no cumprimento dos prazos
legais. 1.4) Determina a Lei n.º 11.101/05, em sua 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 de
pagamento  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 da venda dos bens 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  atuação nas  recuperações
judiciais,  sendo  esta  primordial  para  o  sucesso  do  procedimento
recuperacional, com o soerguimento da empresa, como para impedir
pedidos  recuperacionais  aventureiros  e  absolutamente  inviáveis,
protegendo a figura dos credores contra condutas fraudulentas, pois
este  é  o  garantidor  da  lisura  e  transparência  das  informações
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prestadas  pela  recuperanda  ao  juízo  e  aos  credores  quanto  a
viabilidade da recuperação da empresa nos 180 (cento e oitenta) dias
de suspensão de todas as execuções, antes da aprovação do plano,
sendo  sua  atuação  essencial  como  fator  fundamental  para  o
convencimento dos credores no momento do seu exercício de direito
de voto na  A.G.C.,  rejeitando ou aprovando o plano,  pois  é  a  sua
atuação  fiscalizadora  que  demonstrará  a  verdadeira  realidade
financeira  da  empresa  em  recuperação  judicial,  proporcionando
segurança e transparência aos credores. Não se pode admitir que o
Administrador Judicial atue como mero chancelador das informações
apresentadas pela  recuperanda,  pois  a  sua conduta  ativa constitui
verdadeira  garantia  dos  credores  no procedimento de  recuperação
judicial.  Neste  contexto  de  importância  de  sua  função,  a  sua
remuneração  deve  ser  compatível  com  esta  atuação  e
responsabilidade  exigida,  dando-lhe  autonomia  e  condições  de
trabalho com profissionais habilitados para o exercício do encargo no
prazo mínimo de 30 (trinta) meses exigido pela lei. Não pode atingir
valores que destoem da realidade do mercado, contudo não se pode
admitir  valores  pelos  quais  impossibilitem  a  remuneração  de
profissionais  especializados  e  que  acarrete  o  desinteresse  dos
mesmos, inviabilizando a fiscalização das atividades e negócios da
empresa em recuperação, causando total insegurança aos credores.
No caso em tela, levando-se em consideração todos os parâmetros
exarados e a complexidade a ser desempenhada pelo Administrador
Judicial à luz da atividade da empresa, o número de créditos a serem
verificados em um total de 210, distribuídos nas classes I, III e IV do
art.  41,  da  lei  n.º  11.101/05,  fixo  a  remuneração  do  Administrador
Judicial em 4% do valor devido aos credores concursais relacionados
na inicial, ressaltando a exclusão do passivo tributário declarado e os
eventuais  créditos  não  concursais  a  serem  contabilizados.  Os
honorários  deverão  ser  pagos  em  30  (trinta)  parcelas  iguais,
compreendendo  todas  as  despesas  ordinárias,  previstas  e
previsíveis, no desempenho da função. 2) Acrescente a requerente,
após seu nome empresarial, a expressão "em recuperação judicial".
3)  Apresente  a  requerente,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,  a
complementação  das  informações  referente  aos  empregados,  na
forma do art. 51, IV da Lei 11.101/05. 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.  5)
Dispenso  a  apresentação  de  certidões  negativas  para  que  as
requerentes exerçam suas atividades, observado o disposto no § 3º
do  artigo  195  da  CRFB/88.  6)  Apresente  a  requerente  as  contas
demonstrativas  mensais  durante  todo  o  processamento  da
recuperação judicial até o 20º dia do mês posterior, devendo estas
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serem  autuadas  em  incidente  separado  aos  autos  principais,  sob
pena  de  destituição  de  seus  administradores.  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. Deverá, ainda, conter a advertência
do inciso III do mesmo dispositivo legal. O prazo para a habilitação ou
divergência  aos  créditos  relacionados  pelas  devedoras  é  de  15
(quinze) dias a contar da publicação do respectivo edital (art. 7º, § 1º
da  Lei  n.º  11.101/05).  Ressalta-se  que  por  se  tratar  de  fase
administrativa da verificação dos créditos, as referidas divergências e
habilitações deverão ser apresentadas diretamente ao administrador
judicial.  A  requerente  deverá  apresentar  em  cartório  mídia,  em
formato Microsoft Word, contendo todas as informações necessárias
para a publicação do referido edital  no prazo de 5 (cinco)  dias.  8)
Intime-se  o  Ministério  Público  e  comuniquem-se  às  Fazendas
Públicas Federal, Estadual e do Município do Rio de Janeiro, a fim de
que  tomem  conhecimento  da  recuperação  judicial  e  informem
eventuais  créditos  perante  o  devedor,  para  divulgação aos  demais
interessados.  9)  Comunique-se  à  JUCERJA e  aos  demais  órgãos
previstos na Ordem de Serviço n.º 01/2016, deste juízo. 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.  Com  a
apresentação  expeça-se  o  edital  contendo  o  aviso  previsto  no
parágrafo único, do dispositivo supracitado, com prazo de 30 (trinta)
dias para as objeções, contados da publicação da relação de credores
de  que  trata  o  §  2º  do  art.  7º.  Caso,  na  data  da  publicação  da
mencionada  relação,  não  tenha  sido  publicado  o  referido  aviso,
contar-se-á da publicação deste último o prazo para as objeções. A
recuperanda deverá providenciar, no ato da apresentação do plano, a
minuta  do  edital,  em  mídia  formato  Microsoft  Word  e  o  devido
recolhimento  das  custas  processuais.  Caso  ainda  não  tenha  sido
publicada  a  lista  de  credores  pelo  Administrador  Judicial,  a
legitimidade para apresentar objeção será daquele que já conste do
edital  das  requerentes  ou  que  tenha  postulado  a  habilitação  de
crédito.  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.  As  habilitações  de  crédito  deverão  ter  o  mesmo
tratamento  acima  mencionado,  pelos  credores  e  Cartório.  12)
Observando os princípios da celeridade processual  e  eficiência da
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prestação jurisdicional,  evitando-se tumultos no regular andamento
do feito, que precisa tramitar de forma rápida e eficaz no prazo de 180
dias  até  a  eventual  aprovação  do  plano,  limito  a  intervenção  dos
credores e terceiros interessados nos autos principais da presente
Recuperação Judicial,  salvo quando determinado por lei,  como por
exemplo,  apresentação  de  objeções  ou  recursos.  Qualquer
requerimento  estranho  ao  regular  andamento  do  feito  deverá  ser
apresentado  em  apartado,  em  procedimento  incidental,  dando-se
vista  às recuperandas e  ao Administrador  Judicial,  vindo os autos
conclusos.  Cabe  transcrever  o  julgado  deste  Egrégio  Tribunal  de
Justiça  sobre  o  tema:  AGRAVO  INOMINADO  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  RECUPERAÇÃO  JUDICIAL.  MANIFESTAÇÃO  DOS
CREDORES.  AUTOS  SUPLEMENTARES.  COMITÊ  DE  CREDORES  E
ADMINISTRADOR  JUDICIAL.  ATRIBUIÇÕES  LEGAIS.  DECISÃO
MANTIDA. 1. Da análise da decisão ora guerreada, constata-se que
não se privou a parte credora de se manifestar  sobre as questões
ventiladas e  decididas na recuperação judicial,  não havendo de se
falar  em  violação  ao  princípio  da  transparência  e  ativismo  dos
credores.  Na  verdade,  o  que  se  primou,  frise-se,  corretamente,  foi
evitar a balbúrdia processual, com manifestações dos mais variados
tipos  de credores  e  com pleitos  e  intentos diversos nos autos da
recuperação judicial. 2. Ademais, o Juízo a quo tão somente ´abriu os
olhos´ ao disposto no artigo 27, inciso I, alínea ´d´, e artigo 28, ambos
da  Lei  11.101/  2005,  segundo  os  quais,  na  recuperação  judicial,
incumbe  ao  Comitê  de  Credores  apurar  e  emitir  parecer  sobre
quaisquer  reclamações  dos  interessados  e,  na  sua  falta,  ao
Administrador Judicial  e,  ainda,  na incompatibilidade deste,  ao juiz
exercer tal atribuição, cuja observância se impõe. 3. Assim, não se
está expurgando do processamento da recuperação judicial a parte
credora, nem tampouco suas eventuais impugnações. Outrossim, em
momento  algum  se  proibiu  ao  credor  o  acesso  aos  autos  ou  o
conhecimento acerca  dos atos processuais  que por  ventura  forem
praticados  nos  autos  principais,  ressaltando-se  que  a  mera
determinação  de  que  as  reclamações  sejam  realizadas  em  autos
suplementares  não  enseja  violação  a  qualquer  garantia
constitucional.  4.  Não se olvide que a recuperação se encontra  na
fase  postulatória,  inexistindo  notícia  de  deliberação  acerca  de
eventual  plano  de  recuperação,  e,  por  isso,  nada  obsta  que
posteriormente  apresentem  os  credores,  objeção  ao  plano
apresentado, nos moldes do artigo 55 da Lei 11.101/2005. 5. Saliente-
se que não há na Lei citada qualquer óbice à instauração de autos
suplementares,  tampouco determinação para que as objeções e/ou
manifestações  dos  credores  tenham  que  ser  acostadas  aos  autos
principais e decididas sem a participação do Comitê dos Credores ou
até  mesmo  da  assembleia-geral  de  credores,  a  quem  compete
deliberar acerca da aprovação ou não do plano de recuperação (art.
56). 6. Ora, no caso concreto, nítida a observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, bem como à legislação que trata da
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matéria,  ao  permitir  as manifestações dos credores,  ainda que em
autos  suplementares  e  com  pronunciamento  do  comitê  ou  do
administrador nomeado a respeito da pretensão manifestada, repita-
se,  titulares  de  atribuições  expressamente  previstas  na  Lei
11.101/2005. Precedente do TRJ. 7. Dessa forma, mantém-se a decisão
recorrida, por guardar consonância com a legislação em comento e
com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 8. Recurso não
provido.  (DES.  JOSE  CARLOS  PAES  -  Julgamento:  27/05/2015  -
DECIMA QUARTA CAMARA CIVEL)  13)  Determino a  criação de um
anexo  virtual,  ou  incidente,  com  segredo  de  justiça,  para  o  qual
deverão ser direcionadas as informações referentes aos sócios e aos
trabalhadores,  em  cumprimento  ao  artigo  51,  IV  e  VI  da  Lei  n.º
11.101/2005, em respeito aos direitos de personalidade e ao princípio
constitucional da inviolabilidade da vida privada previsto no artigo 5º,
X da CF, cujo acesso somente se dará com a autorização deste juízo,
mediante requerimento justificado, devendo a requerente apresentar a
referida documentação no prazo de 5 (cinco dias). 14) Sem prejuízo de
todas  as  providências  já  determinadas  ao  cartório  na  Ordem  de
Serviço  n.º  01/2016  e  as  demais  aqui  previstas,  ressalto  absoluta
atenção: 14.1) Com o "item 11" para que se evite tumulto processual.
14.2) Defiro de plano a inclusão do nome dos eventuais patronos de
credores  no  feito  para  as  futuras  publicações.  14.3)  Eventuais
petições de divergências, impugnação e habilitações de crédito que
forem apresentadas equivocadamente perante este juízo na fase de
verificação  administrativa  ou  judicial  dos  créditos,  deverão  ser
excluídas, intimando-se por ato ordinatório os respectivos credores
para que cumpram corretamente o determinado no item 7 ou item 11,
dependendo da fase de verificação, sob pena de perda do prazo. 15)
Quanto  à  forma  de  contagem  dos  prazos  no  procedimento
recuperacional, perante a sistemática implantada pelo CPC/2015, cabe
transcrever  o  julgado proferido  pelo STJ sobre  o  tema:  RECURSO
ESPECIAL.  RECUPERAÇÃO  JUDICIAL.  ADVENTO  DO  CPC/2015.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO
MICROSSISTEMA  DA  LEI  DE  11.101/2005.  CÔMPUTO  EM  DIAS
CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE
RECUPERAÇÃO  JUDICIAL E  FALÊNCIA.  1.  O  Código  de  Processo
Civil, na qualidade de lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a
norma a  espelhar  o  processo  e  o  procedimento  no  direito  pátrio,
sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento.
O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em
vigor  as  disposições  especiais  dos  procedimentos  regulados  em
outras  leis,  as  quais  se  aplicará  supletivamente  este  Código"  (art.
1046,  §  2°).  2.  A Lei  de  Recuperação  e  Falência  (Lei  11.101/2005),
apesar de prever microssistema próprio, com específicos dispositivos
sobre processo e procedimento, acabou explicitando, em seu art. 189,
que, "no que couber", haverá incidência supletiva da lei adjetiva geral.
3.  A  aplicação  do  CPC/2015,  no  âmbito  do  microssistema
recuperacional  e  falimentar,  deve  ter  cunho  eminentemente
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excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva,
desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o
espírito do procedimento especial,  dando-se sempre prevalência às
regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência
e com vistas a atender o desígnio da normaprincípio disposta no art.
47. 4. A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das
ações  executivas  e  de  60  dias  para  a  apresentação  do  plano  de
recuperação judicial  -  em dias corridos é a que melhor preserva a
unidade  lógica  da  recuperação  judicial:  alcançar,  de  forma  célere,
econômica  e  efetiva,  o  regime  de  crise  empresarial,  seja  pelo
soerguimento  econômico  do  devedor  e  alívio  dos  sacrifícios  do
credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação
dos  credores,  na  falência.  5.  O  microssistema  recuperacional  e
falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com
previsão  de  uma  sucessão  de  atos,  em  que  a  celeridade  e  a
efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de
regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte,
contínuos,  sob  pena  de  vulnerar  a  racionalidade  e  a  unidade  do
sistema. 6. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código
de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com
base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á
árdua e  complexa,  não existindo entendimento teórico satisfatório,
com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso,
acabaria por trazer perplexidades ao regime especial,  com riscos a
harmonia  sistêmica  da  LRF,  notadamente  quando  se  pensar  na
velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de
outros,  inclusive  colocando  em  xeque  a  isonomia  dos  seus
participantes,  haja vista a dualidade de tratamento.  7.  Na hipótese,
diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei
de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das
ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4°) e de 60 dias para a
apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) deverão
ser  contados de forma contínua.  8.  Recurso especial  não provido.
(Processo REsp 1699528 / MG - RECURSO ESPECIAL 2017/0227431-2.
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 -
QUARTA  TURMA  -  Data  do  Julgamento  10/04/2018  -  Data  da
Publicação/Fonte DJe 13/06/2018). 16) Defiro o pedido de intimação do
Banco Central  do Brasil  e  do Tribunal  Regional  do  Trabalho da 1ª
Região,  para  que  se  abstenham  de  incluir  ou  de  deixarem  incluir
informações  ou  lançamentos  nos  sitemas  Bacenjud  e  SAAB,  com
vistas a realização de bloqueio de valores nas contas bancárias da
KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A. Expeçam-se ofícios os referidos
órgãos, com urgência.  17) Defiro o pedido de expedição de ofícios
para cada um dos juízos e tribunais trabalhistas em que estão sendo
processadas  ações  relativas  à  requerente,  informando  acerca  do
deferimento do processamento da recuperação judicial, devendo as
suspensão  as  ações  ou  execuções  em  face  da  requerente  serem
suspensas,  na  forma  do  artigo  6º  da  Lei  11.101/05,  devendo  a
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recuperanda informar ao cartório, no prazo de 5 (cinco) dias, os juízos
em que tramitam as ações trabalhistas listadas às fls.  260/263.  18)
Autorizo  desde  já  que  a  presente  decisão  sirva  como  ofício,
autorizando  os  patronos  da  requerente  a  apresentarem  nos
processos judiciais com medidas de constrição, incluindo, mas não
limitados  a  bloqueios  de  valores  e/ou  arrestos,  a  fim  de
eventualmente agilizar o cumprimento da decisão em cada processo,
se necessário for.
RELAÇÃO  NOMINAL  DE  CREDORES:      Para  que  chegue  ao
conhecimento  de  todos  os  interessados,  a  relação  nominal  dos
credores  com  respectivos  valores  e  classificação  encontra-se
disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
(www.tjrj.jus.br), através do caminho Consultas > Relação Nominal de
Credores,  podendo  ainda  ser  consultada  junto  ao  website  do
Administrador Judicial. 
ADVERTÊNCIA:      O  prazo  para  a  habilitação  ou  divergência  aos
créditos relacionados pelas devedoras é de 15 (quinze) dias a contar
da publicação do respectivo edital (art. 7º, § 1º da Lei n.º 11.101/05).
Ressalta-se que por se tratar de fase administrativa da verificação dos
créditos,  as  referidas  divergências  e  habilitações  deverão  ser
apresentadas diretamente ao Administrador Judicial.
 Eu, Júlio  Tavares  Ferreira, matrícula  28575,   o  fiz  digitar  e  o
subscrevo.  Rio  de  Janeiro,  07  de  julho  de  2021.  Dr.  Diogo  Barros
Boechat - Juiz de Direito. 
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CERTIDÃO DE DESENTRANHAMENTO

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001  
Distribuído em : 19/03/2021
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Certifico  e  dou  fé  que,  nesta  data,  em  virtude  de  erro  material,  desentranhei  a  peça
202108770625 - Petição - Habilitação de tipo Petição de fls. 1234 à 1245. 

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

Øþ

1175                                                                                                                                                 
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CERTIDÃO DE DESENTRANHAMENTO

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001  
Distribuído em : 19/03/2021
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Certifico  e  dou  fé  que,  nesta  data,  em  virtude  de  erro  material,  desentranhei  a  peça
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Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

Øþ

1175                                                                                                                                                 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 15/07/2021

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 DA COMARCA DA 

CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

 

 

 

Processo nº 0063873-34.2021.8.19.0001. 

 

 

 

 

KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, nos autos do pedido de 

Recuperação Judicial em epígrafe, ora Recuperanda, vem, respeitosamente perante V. 

Ex.ª., por seus advogados que subscrevem a presente, em atenção ao Edital 

disponibilizado às fls. 1224/1232, expor e requerer o que segue: 

 

1. A decisão de deferimento da presente Recuperação Judicial (fls. 

285/292) determinou, em item “7)”, a expedição e publicação do edital previsto no §1º 

do artigo 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.” 

 

2. Tal decisão se encontra em consonância com o ENUNCIADO 131 

publicado pelo Conselho Nacional de Justiça, que possibilita a publicação da relação de 

credores em versão resumida, somente apontando onde essa se encontra, bem como com 

a indicação do sítio eletrônico que contenha a íntegra do edital. 

 

3. Contudo, às fls. 1224/1231 foi disponibilizado por esta Serventia o 

Edital em questão que, embora corretamente tenha indicado que a Relação Nominal de 

Credores poderia ser consultada de forma online, acabou por não simplificar o resumo 

do pedido recuperacional e da decisão de deferimento, de modo que o valor do Edital 

 
1 ENUNCIADO 103 – Em se tratando de processo eletrônico, os editais previstos na Lei n. 11.101/2005 podem ser 
publicados em versão resumida, somente apontando onde se encontra a relação de credores nos autos, bem como 
com a indicação do sítio eletrônico que contenha a íntegra do edital. 
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atingiu o montante de R$15.873,42 (quinze mil, oitocentos e setenta e três reais e 

quarenta e dois centavos) (doc. 01). 

 

4. Destarte, de modo a desonerar a Recuperanda de elevados gastos 

com a publicação do Edital referente ao §1º do art. 52 da Lei n.º 11.101/05, bem como 

em atenção ao item “7)” da decisão de fls. 285/292, vem requerer seja o referido Edital 

publicado contendo, de forma simplificada, o resumo do pedido de Recuperação Judicial 

e da decisão que deferiu o processamento dessa, bem como a informação de que a relação 

de credores com o valor atualizado do crédito e sua classificação está disponibilizada no 

site do ETJRJ e do Administrador Judicial para consulta dos interessados.  

 

Termos em que, espera deferimento. 

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2021. 

 

 

 Bruno Luiz de Medeiros Gameiro  Juliana da Rocha Rodrigues 

                      OAB RJ nº 135.639              OAB RJ nº 226.517 

 

Luciana Abreu dos Santos      

OAB RJ nº 124.353                          
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CERTIDÃO DE DESENTRANHAMENTO

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001  
Distribuído em : 19/03/2021
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Certifico  e  dou  fé  que,  nesta  data,  em  virtude  de  erro  material,  desentranhei  a  peça
202111686615 - Petição - HABILITAÇÃO MICHEL MENEZE de tipo Petição de fls. 1263 à 1276. 

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

Øþ

1175                                                                                                                                                 
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Descrição Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, uma

vez que o edital do art.52, § 1º da Lei 11101/05 não foi

publicado até a presente data, aos credores CARLOS

ELIAS GALDO, MARCIA CRISTINA RAMOS DE

AZEVEDO, LINCOLN DA SILVA SARMENTO, PHELIPE

ALEXANDRE DA SILVA, GIOVANI CHAPELEM, JORGE

ALVES ALMADA, PERFILADOS RIO DOCE LTDA, JOSÉ

AILTON LIMA, ANTONIO FRANCISCO PEREIRA, MICHEL

MENEZES SALDANHA, para que apresentem suas

habilitações e divergências ao Adminstrador Judicial,

sendo certo que as mesmas foram desentranhadas e

descartadas, conforme determinado na r. decisão de

fls.285, item 14.3
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INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

No. do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Destinatário: VIVIANE ALVES DE DEUS

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

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, uma vez que o edital do art.52, 
§ 1º da Lei 11101/05 não foi publicado até a presente data, aos credores CARLOS 
ELIAS GALDO, MARCIA CRISTINA RAMOS DE AZEVEDO, LINCOLN   DA   SILVA   
SARMENTO, PHELIPE ALEXANDRE DA SILVA, GIOVANI CHAPELEM, JORGE 
ALVES ALMADA, PERFILADOS RIO DOCE LTDA, JOSÉ  AILTON  LIMA,   ANTONIO
FRANCISCO  PEREIRA, MICHEL  MENEZES  SALDANHA, para que apresentem 
suas habilitações e divergências ao Adminstrador Judicial, sendo certo que as 
mesmas foram desentranhadas e descartadas, conforme determinado na r. 
decisão de fls.285, item 14.3 
 

Øþ

1197

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 20/07/2021 09:17:30
Local: TJ-RJ
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INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

No. do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Destinatário: ELIETE CORADINI MARIANO FERREIRA

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

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, uma vez que o edital do art.52, 
§ 1º da Lei 11101/05 não foi publicado até a presente data, aos credores CARLOS 
ELIAS GALDO, MARCIA CRISTINA RAMOS DE AZEVEDO, LINCOLN   DA   SILVA   
SARMENTO, PHELIPE ALEXANDRE DA SILVA, GIOVANI CHAPELEM, JORGE 
ALVES ALMADA, PERFILADOS RIO DOCE LTDA, JOSÉ  AILTON  LIMA,   ANTONIO
FRANCISCO  PEREIRA, MICHEL  MENEZES  SALDANHA, para que apresentem 
suas habilitações e divergências ao Adminstrador Judicial, sendo certo que as 
mesmas foram desentranhadas e descartadas, conforme determinado na r. 
decisão de fls.285, item 14.3 
 

Øþ

1197

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 20/07/2021 09:17:32
Local: TJ-RJ
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INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

No. do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Destinatário: BIANCA BARBOSA DE SOUZA

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

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, uma vez que o edital do art.52, 
§ 1º da Lei 11101/05 não foi publicado até a presente data, aos credores CARLOS 
ELIAS GALDO, MARCIA CRISTINA RAMOS DE AZEVEDO, LINCOLN   DA   SILVA   
SARMENTO, PHELIPE ALEXANDRE DA SILVA, GIOVANI CHAPELEM, JORGE 
ALVES ALMADA, PERFILADOS RIO DOCE LTDA, JOSÉ  AILTON  LIMA,   ANTONIO
FRANCISCO  PEREIRA, MICHEL  MENEZES  SALDANHA, para que apresentem 
suas habilitações e divergências ao Adminstrador Judicial, sendo certo que as 
mesmas foram desentranhadas e descartadas, conforme determinado na r. 
decisão de fls.285, item 14.3 
 

Øþ

1197

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 20/07/2021 09:17:34
Local: TJ-RJ
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Data 20/07/2021

Descrição Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, à

recuperanda para que recolha as custas dos ofícios cuja

expedição foi determinada nos itens 9 e 17 da r. decisão

de fls.285.

Conta 2212-9, R$2048,64
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Rio de Janeiro
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INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

No. do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Destinatário: JULIANA DA ROCHA RODRIGUES

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

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, à recuperanda para que recolha
as custas dos ofícios cuja expedição foi determinada nos itens 9 e  17 da r. 
decisão de fls.285.
Conta 2212-9, R$2048,64

 
 

Øþ

1197

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 20/07/2021 09:37:47
Local: TJ-RJ
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INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

No. do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Destinatário: BRUNO LUIZ DE MEDEIROS GAMEIRO

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

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, à recuperanda para que recolha
as custas dos ofícios cuja expedição foi determinada nos itens 9 e  17 da r. 
decisão de fls.285.
Conta 2212-9, R$2048,64

 
 

Øþ

1197

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 20/07/2021 09:37:49
Local: TJ-RJ
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INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

No. do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Destinatário: LUCIANA ABREU DOS SANTOS

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

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, à recuperanda para que recolha
as custas dos ofícios cuja expedição foi determinada nos itens 9 e  17 da r. 
decisão de fls.285.
Conta 2212-9, R$2048,64

 
 

Øþ

1197

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 20/07/2021 09:37:51
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 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

Nº do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Partes: Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS

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

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face da 
decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se 
manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de ativos, 
mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que poderá se dar 
por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o Comitê de 
Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente procedimento.

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao 
pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a 
embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter 
funcionando.

               É o sucinto relatório. 

               Examinados. Decido.

               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.

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o enfrentamento
de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas atividades 
regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral, 
narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a autorização 
para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária os 
equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da parte que 
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lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila Palmares, Santo 
André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Santo André/SP. 

               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus Reais do 
imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da averbação estariam 
relacionados na presente Recuperação Judicial.

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu artigo 
68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, 
depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento 
com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou 
de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as 
despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o 
pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a 
manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de 
Credores.

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de 
Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições 
legais.

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância 
com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório mensal
as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito garantido 
por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de longo prazo.

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls. 447/449, 
e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da atividade 
produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em Recuperação 
Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as respectivas informações, 
conforme manifestação do administrador judicial.

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números Av.09 e Av. 13 
da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores já relacionados 
na presente Recuperação Judicial.  
Øþ
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Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

Nº do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Partes: Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: JULIANA DA ROCHA RODRIGUES

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

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face da 
decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se 
manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de ativos, 
mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que poderá se dar 
por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o Comitê de 
Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente procedimento.

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao 
pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a 
embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter 
funcionando.

               É o sucinto relatório. 

               Examinados. Decido.

               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.

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o enfrentamento
de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas atividades 
regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral, 
narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a autorização 
para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária os 
equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da parte que 
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lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila Palmares, Santo 
André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Santo André/SP. 

               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus Reais do 
imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da averbação estariam 
relacionados na presente Recuperação Judicial.

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu artigo 
68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, 
depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento 
com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou 
de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as 
despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o 
pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a 
manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de 
Credores.

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de 
Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições 
legais.

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância 
com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório mensal
as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito garantido 
por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de longo prazo.

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls. 447/449, 
e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da atividade 
produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em Recuperação 
Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as respectivas informações, 
conforme manifestação do administrador judicial.

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números Av.09 e Av. 13 
da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores já relacionados 
na presente Recuperação Judicial.  
Øþ
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 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

Nº do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Partes: Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: BRUNO LUIZ DE MEDEIROS GAMEIRO

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

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face da 
decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se 
manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de ativos, 
mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que poderá se dar 
por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o Comitê de 
Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente procedimento.

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao 
pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a 
embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter 
funcionando.

               É o sucinto relatório. 

               Examinados. Decido.

               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.

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o enfrentamento
de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas atividades 
regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral, 
narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a autorização 
para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária os 
equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da parte que 
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lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila Palmares, Santo 
André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Santo André/SP. 

               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus Reais do 
imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da averbação estariam 
relacionados na presente Recuperação Judicial.

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu artigo 
68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, 
depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento 
com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou 
de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as 
despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o 
pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a 
manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de 
Credores.

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de 
Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições 
legais.

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância 
com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório mensal
as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito garantido 
por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de longo prazo.

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls. 447/449, 
e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da atividade 
produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em Recuperação 
Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as respectivas informações, 
conforme manifestação do administrador judicial.

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números Av.09 e Av. 13 
da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores já relacionados 
na presente Recuperação Judicial.  
Øþ
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 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

Nº do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Partes: Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: LUCIANA ABREU DOS SANTOS

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

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face da 
decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se 
manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de ativos, 
mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que poderá se dar 
por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o Comitê de 
Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente procedimento.

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao 
pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a 
embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter 
funcionando.

               É o sucinto relatório. 

               Examinados. Decido.

               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.

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o enfrentamento
de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas atividades 
regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral, 
narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a autorização 
para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária os 
equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da parte que 
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lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila Palmares, Santo 
André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Santo André/SP. 

               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus Reais do 
imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da averbação estariam 
relacionados na presente Recuperação Judicial.

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu artigo 
68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, 
depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento 
com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou 
de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as 
despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o 
pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a 
manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de 
Credores.

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de 
Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições 
legais.

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância 
com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório mensal
as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito garantido 
por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de longo prazo.

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls. 447/449, 
e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da atividade 
produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em Recuperação 
Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as respectivas informações, 
conforme manifestação do administrador judicial.

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números Av.09 e Av. 13 
da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores já relacionados 
na presente Recuperação Judicial.  
Øþ
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Nº do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Partes: Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: RAFAEL WERNECK COTTA

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

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face da 
decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se 
manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de ativos, 
mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que poderá se dar 
por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o Comitê de 
Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente procedimento.

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao 
pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a 
embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter 
funcionando.

               É o sucinto relatório. 

               Examinados. Decido.

               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.

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o enfrentamento
de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas atividades 
regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral, 
narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a autorização 
para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária os 
equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da parte que 
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lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila Palmares, Santo 
André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Santo André/SP. 

               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus Reais do 
imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da averbação estariam 
relacionados na presente Recuperação Judicial.

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu artigo 
68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, 
depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento 
com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou 
de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as 
despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o 
pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a 
manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de 
Credores.

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de 
Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições 
legais.

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância 
com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório mensal
as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito garantido 
por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de longo prazo.

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls. 447/449, 
e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da atividade 
produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em Recuperação 
Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as respectivas informações, 
conforme manifestação do administrador judicial.

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números Av.09 e Av. 13 
da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores já relacionados 
na presente Recuperação Judicial.  
Øþ
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Descrição Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, à

recuperanda para que recolha as custas de expedição de

ofício deferida a fls.871: conta 2212-9, R$21,12



marcioantunes
Riscado



Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 20/07/2021





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

No. do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Destinatário: JULIANA DA ROCHA RODRIGUES

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

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, à recuperanda para que recolha
as custas de expedição de ofício deferida a fls.871: conta 2212-9, R$21,12

 
 

Øþ
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

No. do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Destinatário: BRUNO LUIZ DE MEDEIROS GAMEIRO

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

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, à recuperanda para que recolha
as custas de expedição de ofício deferida a fls.871: conta 2212-9, R$21,12

 
 

Øþ
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

No. do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Destinatário: LUCIANA ABREU DOS SANTOS

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

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, à recuperanda para que recolha
as custas de expedição de ofício deferida a fls.871: conta 2212-9, R$21,12

 
 

Øþ
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JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 20/07/2021 11:45:12
Local: TJ-RJ





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 20/07/2021

Data 20/07/2021

Descrição CERTIFICO que foi criado o Anexo 1 para onde serão

enviadas todas as petições que requererem juntada de

procurações dos credores e interessados;

CERTIFICO que até a presente data a recuperanda não

cumpriu o que determinado na r. sentença proferida nos

autos do processo 0091629-18.2021.8.19.0001, juntando

nestes autos as informações referentes aos

trabalhadores.

No que tange às alegações da recuperanda de fls.1259,

CERTIFICO que esta Serventia enviou à publicação o

texto do edital fornecido pela própria recuperanda, na

forma determinada no item 7 da r. decisão de fls.285.





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 20/07/2021





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

Nº do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Partes: Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: RAFAEL WERNECK COTTA

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

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face da 
decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se 
manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de ativos, 
mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que poderá se dar 
por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o Comitê de 
Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente procedimento.

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao 
pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a 
embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter 
funcionando.

               É o sucinto relatório. 

               Examinados. Decido.

               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.

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o enfrentamento
de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas atividades 
regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral, 
narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a autorização 
para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária os 
equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da parte que 
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lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila Palmares, Santo 
André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Santo André/SP. 

               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus Reais do 
imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da averbação estariam 
relacionados na presente Recuperação Judicial.

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu artigo 
68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, 
depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento 
com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou 
de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as 
despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o 
pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a 
manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de 
Credores.

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de 
Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições 
legais.

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância 
com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório mensal
as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito garantido 
por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de longo prazo.

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls. 447/449, 
e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da atividade 
produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em Recuperação 
Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as respectivas informações, 
conforme manifestação do administrador judicial.

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números Av.09 e Av. 13 
da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores já relacionados 
na presente Recuperação Judicial.  
Øþ
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JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 20/07/2021 14:57:19
Local: TJ-RJ





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

Nº do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Partes: Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA

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

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face da 
decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se 
manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de ativos, 
mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que poderá se dar 
por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o Comitê de 
Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente procedimento.

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao 
pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a 
embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter 
funcionando.

               É o sucinto relatório. 

               Examinados. Decido.

               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.

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o enfrentamento
de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas atividades 
regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral, 
narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a autorização 
para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária os 
equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da parte que 
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lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila Palmares, Santo 
André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Santo André/SP. 

               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus Reais do 
imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da averbação estariam 
relacionados na presente Recuperação Judicial.

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu artigo 
68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, 
depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento 
com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou 
de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as 
despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o 
pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a 
manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de 
Credores.

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de 
Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições 
legais.

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância 
com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório mensal
as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito garantido 
por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de longo prazo.

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls. 447/449, 
e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da atividade 
produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em Recuperação 
Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as respectivas informações, 
conforme manifestação do administrador judicial.

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números Av.09 e Av. 13 
da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores já relacionados 
na presente Recuperação Judicial.  
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 2021.

Nº do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Partes: Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS

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

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face da 
decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se 
manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de ativos, 
mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que poderá se dar 
por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o Comitê de 
Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente procedimento.

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao 
pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a 
embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter 
funcionando.

               É o sucinto relatório. 

               Examinados. Decido.

               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.

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o enfrentamento
de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas atividades 
regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral, 
narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a autorização 
para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária os 
equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da parte que 
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lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila Palmares, Santo 
André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Santo André/SP. 

               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus Reais do 
imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da averbação estariam 
relacionados na presente Recuperação Judicial.

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu artigo 
68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, 
depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento 
com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou 
de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as 
despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o 
pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a 
manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de 
Credores.

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de 
Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições 
legais.

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância 
com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório mensal
as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito garantido 
por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de longo prazo.

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls. 447/449, 
e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da atividade 
produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em Recuperação 
Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as respectivas informações, 
conforme manifestação do administrador judicial.

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números Av.09 e Av. 13 
da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores já relacionados 
na presente Recuperação Judicial.  
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 2021.

Nº do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Partes: Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: GABRIEL TURIANO MORAES NUNES

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

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face da 
decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se 
manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de ativos, 
mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que poderá se dar 
por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o Comitê de 
Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente procedimento.

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao 
pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a 
embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter 
funcionando.

               É o sucinto relatório. 

               Examinados. Decido.

               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.

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o enfrentamento
de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas atividades 
regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral, 
narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a autorização 
para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária os 
equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da parte que 
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lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila Palmares, Santo 
André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Santo André/SP. 

               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus Reais do 
imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da averbação estariam 
relacionados na presente Recuperação Judicial.

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu artigo 
68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, 
depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento 
com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou 
de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as 
despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o 
pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a 
manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de 
Credores.

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de 
Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições 
legais.

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância 
com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório mensal
as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito garantido 
por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de longo prazo.

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls. 447/449, 
e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da atividade 
produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em Recuperação 
Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as respectivas informações, 
conforme manifestação do administrador judicial.

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números Av.09 e Av. 13 
da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores já relacionados 
na presente Recuperação Judicial.  
Øþ
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

Nº do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Partes: Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

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

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face da 
decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se 
manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de ativos, 
mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que poderá se dar 
por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o Comitê de 
Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente procedimento.

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao 
pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a 
embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter 
funcionando.

               É o sucinto relatório. 

               Examinados. Decido.

               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.

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o enfrentamento
de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas atividades 
regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral, 
narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a autorização 
para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária os 
equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da parte que 
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lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila Palmares, Santo 
André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Santo André/SP. 

               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus Reais do 
imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da averbação estariam 
relacionados na presente Recuperação Judicial.

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu artigo 
68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, 
depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento 
com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou 
de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as 
despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o 
pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a 
manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de 
Credores.

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de 
Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições 
legais.

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância 
com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório mensal
as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito garantido 
por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de longo prazo.

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls. 447/449, 
e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da atividade 
produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em Recuperação 
Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as respectivas informações, 
conforme manifestação do administrador judicial.

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números Av.09 e Av. 13 
da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores já relacionados 
na presente Recuperação Judicial.  
Øþ
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

Nº do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Partes: Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: MARILICE DUARTE BARROS

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

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face da 
decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se 
manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de ativos, 
mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que poderá se dar 
por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o Comitê de 
Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente procedimento.

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao 
pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a 
embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter 
funcionando.

               É o sucinto relatório. 

               Examinados. Decido.

               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.

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o enfrentamento
de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas atividades 
regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral, 
narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a autorização 
para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária os 
equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da parte que 
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lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila Palmares, Santo 
André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Santo André/SP. 

               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus Reais do 
imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da averbação estariam 
relacionados na presente Recuperação Judicial.

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu artigo 
68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, 
depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento 
com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou 
de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as 
despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o 
pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a 
manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de 
Credores.

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de 
Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições 
legais.

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância 
com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório mensal
as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito garantido 
por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de longo prazo.

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls. 447/449, 
e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da atividade 
produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em Recuperação 
Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as respectivas informações, 
conforme manifestação do administrador judicial.

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números Av.09 e Av. 13 
da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores já relacionados 
na presente Recuperação Judicial.  
Øþ
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

Nº do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Partes: Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: VIVIANE ALVES DE DEUS

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

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face da 
decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se 
manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de ativos, 
mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que poderá se dar 
por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o Comitê de 
Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente procedimento.

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao 
pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a 
embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter 
funcionando.

               É o sucinto relatório. 

               Examinados. Decido.

               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.

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o enfrentamento
de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas atividades 
regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral, 
narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a autorização 
para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária os 
equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da parte que 
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lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila Palmares, Santo 
André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Santo André/SP. 

               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus Reais do 
imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da averbação estariam 
relacionados na presente Recuperação Judicial.

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu artigo 
68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, 
depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento 
com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou 
de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as 
despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o 
pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a 
manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de 
Credores.

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de 
Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições 
legais.

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância 
com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório mensal
as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito garantido 
por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de longo prazo.

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls. 447/449, 
e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da atividade 
produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em Recuperação 
Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as respectivas informações, 
conforme manifestação do administrador judicial.

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números Av.09 e Av. 13 
da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores já relacionados 
na presente Recuperação Judicial.  
Øþ
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

Nº do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Partes: Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: ELIETE CORADINI MARIANO FERREIRA

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

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face da 
decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se 
manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de ativos, 
mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que poderá se dar 
por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o Comitê de 
Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente procedimento.

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao 
pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a 
embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter 
funcionando.

               É o sucinto relatório. 

               Examinados. Decido.

               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.

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o enfrentamento
de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas atividades 
regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral, 
narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a autorização 
para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária os 
equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da parte que 
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lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila Palmares, Santo 
André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Santo André/SP. 

               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus Reais do 
imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da averbação estariam 
relacionados na presente Recuperação Judicial.

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu artigo 
68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, 
depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento 
com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou 
de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as 
despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o 
pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a 
manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de 
Credores.

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de 
Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições 
legais.

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância 
com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório mensal
as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito garantido 
por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de longo prazo.

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls. 447/449, 
e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da atividade 
produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em Recuperação 
Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as respectivas informações, 
conforme manifestação do administrador judicial.

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números Av.09 e Av. 13 
da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores já relacionados 
na presente Recuperação Judicial.  
Øþ
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 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

Nº do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Partes: Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: BIANCA BARBOSA DE SOUZA

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

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face da 
decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se 
manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de ativos, 
mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que poderá se dar 
por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o Comitê de 
Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente procedimento.

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao 
pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a 
embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter 
funcionando.

               É o sucinto relatório. 

               Examinados. Decido.

               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.

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o enfrentamento
de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas atividades 
regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral, 
narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a autorização 
para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária os 
equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da parte que 
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lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila Palmares, Santo 
André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Santo André/SP. 

               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus Reais do 
imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da averbação estariam 
relacionados na presente Recuperação Judicial.

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu artigo 
68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, 
depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento 
com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou 
de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as 
despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o 
pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a 
manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de 
Credores.

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de 
Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições 
legais.

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância 
com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório mensal
as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito garantido 
por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de longo prazo.

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls. 447/449, 
e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da atividade 
produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em Recuperação 
Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as respectivas informações, 
conforme manifestação do administrador judicial.

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números Av.09 e Av. 13 
da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores já relacionados 
na presente Recuperação Judicial.  
Øþ
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

Nº do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Partes: Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RJ

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

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face da 
decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se 
manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de ativos, 
mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que poderá se dar 
por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o Comitê de 
Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente procedimento.

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao 
pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a 
embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter 
funcionando.

               É o sucinto relatório. 

               Examinados. Decido.

               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.

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o enfrentamento
de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas atividades 
regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral, 
narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a autorização 
para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária os 
equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da parte que 
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lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila Palmares, Santo 
André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Santo André/SP. 

               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus Reais do 
imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da averbação estariam 
relacionados na presente Recuperação Judicial.

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu artigo 
68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, 
depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento 
com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou 
de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as 
despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o 
pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a 
manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de 
Credores.

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de 
Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições 
legais.

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância 
com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório mensal
as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito garantido 
por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de longo prazo.

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls. 447/449, 
e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da atividade 
produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em Recuperação 
Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as respectivas informações, 
conforme manifestação do administrador judicial.

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números Av.09 e Av. 13 
da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores já relacionados 
na presente Recuperação Judicial.  
Øþ
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

Nº do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Partes: Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-PGE

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

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face da 
decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se 
manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de ativos, 
mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que poderá se dar 
por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o Comitê de 
Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente procedimento.

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao 
pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a 
embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter 
funcionando.

               É o sucinto relatório. 

               Examinados. Decido.

               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.

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o enfrentamento
de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas atividades 
regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral, 
narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a autorização 
para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária os 
equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da parte que 
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lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila Palmares, Santo 
André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Santo André/SP. 

               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus Reais do 
imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da averbação estariam 
relacionados na presente Recuperação Judicial.

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu artigo 
68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, 
depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento 
com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou 
de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as 
despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o 
pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a 
manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de 
Credores.

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de 
Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições 
legais.

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância 
com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório mensal
as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito garantido 
por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de longo prazo.

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls. 447/449, 
e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da atividade 
produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em Recuperação 
Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as respectivas informações, 
conforme manifestação do administrador judicial.

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números Av.09 e Av. 13 
da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores já relacionados 
na presente Recuperação Judicial.  
Øþ
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

Nº do Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Partes: Autor: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Administrador Judicial: NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destinatário: CAPITAL PROCURADORIA DA UNIAO - AGU/PRU

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

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face da 
decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se 
manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de ativos, 
mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que poderá se dar 
por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o Comitê de 
Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente procedimento.

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao 
pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a 
embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter 
funcionando.

               É o sucinto relatório. 

               Examinados. Decido.

               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.

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o enfrentamento
de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas atividades 
regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral, 
narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a autorização 
para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária os 
equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da parte que 
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lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila Palmares, Santo 
André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Santo André/SP. 

               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus Reais do 
imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da averbação estariam 
relacionados na presente Recuperação Judicial.

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu artigo 
68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, 
depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento 
com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou 
de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as 
despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o 
pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a 
manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de 
Credores.

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de 
Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições 
legais.

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância 
com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório mensal
as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito garantido 
por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de longo prazo.

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls. 447/449, 
e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da atividade 
produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em Recuperação 
Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as respectivas informações, 
conforme manifestação do administrador judicial.

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números Av.09 e Av. 13 
da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores já relacionados 
na presente Recuperação Judicial.  
Øþ
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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 : 829/2021/OF

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021

Processo Nº: 0063873-34.2021.8.19.0001
Distribuição:19/03/2021
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Autor:  KABÍ  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  S/A  Administrador  Judicial:  NAVEGA  ADVOGADOS
ASSOCIADOS e outro
      

Prezado Senhor,

                     Tendo em vista o constante do processo em referência, comunico a V. Sª. que, por meio da
decisão   proferida em  25/03/2021, às fls.285/292, cuja   cópia   segue   em   anexo, foi deferido o
processamento  da  RECUPERAÇÃO   JUDICIAL da empresa KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A,
CNPJ n.º 33.328.980/0001-05, localizada na Avenida Pastor Martin Luther King Junior, nº 5.205, Vicente
de Carvalho, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.370-541.
                   Informo ter sido nomeada 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, com endereço na rua do Mercado, 11,  4º  e  8º  andares -
Centro - Rio de Janeiro - RJ.
                   Outrossim, informo que a decisão mencionada deferiu a intimação de VSª para que se
abstenham de incluir ou de deixarem incluir informações oulançamentos nos sitemas Bacenjud e SAAB,
com vistas a realização de bloqueio de valores nas contas  bancárias  da empresa em tela.

Atenciosamente,

Diogo Barros Boechat
Juiz de Direito

.
PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 466T.H8HR.NMQ1.5C33
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 : 830/2021/OF

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021

Processo Nº: 0063873-34.2021.8.19.0001
Distribuição:19/03/2021
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Autor:  KABÍ  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  S/A  Administrador  Judicial:  NAVEGA  ADVOGADOS
ASSOCIADOS e outro
      

Exmº Sr. Desembargador Presidente do  Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região

                     Tendo em vista o constante do processo em referência, comunico a V Eª. que, por meio da
decisão   proferida em  25/03/2021, às fls.285/292, cuja   cópia   segue   em   anexo, foi deferido o
processamento  da  RECUPERAÇÃO   JUDICIAL da empresa KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A,
CNPJ n.º 33.328.980/0001-05, localizada na Avenida Pastor Martin Luther King Junior, nº 5.205, Vicente
de Carvalho, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.370-541.
                   Informo ter sido nomeada 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, com endereço na rua do Mercado, 11,  4º  e  8º  andares -
Centro - Rio de Janeiro - RJ.
                   Outrossim, solicito a VExª que proceda às providências necessárias para se abster de incluir
ou de deixar incluir informações ou lançamentos nos sitemas Bacenjud e SAAB, com vistas a realização
de bloqueio de valores nas contas  bancárias  da empresa em tela.

Atenciosamente,

Diogo Barros Boechat
Juiz de Direito

.

Exmº Sr. Desembargador Presidente do  Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4PSZ.XTVG.1GBB.9C33
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 : 831/2021/OF

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021

Processo Nº: 0063873-34.2021.8.19.0001
Distribuição:19/03/2021
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Autor:  KABÍ  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  S/A  Administrador  Judicial:  NAVEGA  ADVOGADOS
ASSOCIADOS e outro
      

Prezado Senhor,

                     Tendo em vista o constante do processo em referência, comunico a V. Sª. que, por meio da
decisão  proferida  em  25/03/2021,  às  fls.285/292,  cuja  cópia  segue  em  anexo,  foi  deferido  o
processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, CNPJ
n.º 33.328.980/0001-05, localizada na Avenida Pastor Martin Luther King Junior, nº 5.205, Vicente de
Carvalho, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.370-541.
                   Informo ter sido nomeada 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, com endereço na rua do Mercado, 11,  4º  e  8º  andares -
Centro - Rio de Janeiro - RJ.
                    Outrossim, informo que a decisão mencionada deferiu a intimação de VSª para que se
abstenha de incluir ou de deixar incluir informações ou lançamentos nos sitemas Bacenjud e SAAB, com
vistas a realização de bloqueio de valores nas contas  bancárias  da empresa em tela.

Atenciosamente,
Diogo Barros Boechat

Juiz de Direito
.

.
PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4VU9.CBRC.W3DT.AC33
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-

PGE foi regularmente intimado(a) pelo portal em  21/07/2021, na forma do art. 5º, § 1º da lei

11.419/2006.

 

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face

da decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se

manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

 

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de

ativos, mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que

poderá se dar por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o

Comitê de Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente

procedimento.

 

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao

pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a

embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter

funcionando.

 

               É o sucinto relatório.

 

               Examinados. Decido.

 

               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.

 

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o

enfrentamento de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas

atividades regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

 

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral,

narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a

autorização para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária

os equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da

parte que lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila

Palmares, Santo André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de

Imóveis da Comarca de Santo André/SP.





 

               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus

Reais do imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da

averbação estariam relacionados na presente Recuperação Judicial.

 

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu

artigo 68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz

poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de

financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e

direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas

atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

 

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o

pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a

manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de

Credores.

 

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de

Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições

legais.

 

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância

com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório

mensal as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito

garantido por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de

longo prazo.

 

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls.

447/449, e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da

atividade produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em

Recuperação Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as

respectivas informações, conforme manifestação do administrador judicial.

 

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números

Av.09 e Av. 13 da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores

já relacionados na presente Recuperação Judicial.  

 

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS foi regularmente intimado(a)

pelo portal em  21/07/2021, na forma do art. 5º, § 1º da lei 11.419/2006.

 

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face

da decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se

manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

 

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de

ativos, mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que

poderá se dar por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o

Comitê de Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente

procedimento.

 

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao

pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a

embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter

funcionando.

 

               É o sucinto relatório.

 

               Examinados. Decido.

 

               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.

 

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o

enfrentamento de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas

atividades regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

 

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral,

narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a

autorização para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária

os equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da

parte que lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila

Palmares, Santo André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de

Imóveis da Comarca de Santo André/SP.

 





               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus

Reais do imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da

averbação estariam relacionados na presente Recuperação Judicial.

 

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu

artigo 68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz

poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de

financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e

direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas

atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

 

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o

pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a

manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de

Credores.

 

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de

Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições

legais.

 

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância

com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório

mensal as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito

garantido por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de

longo prazo.

 

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls.

447/449, e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da

atividade produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em

Recuperação Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as

respectivas informações, conforme manifestação do administrador judicial.

 

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números

Av.09 e Av. 13 da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores

já relacionados na presente Recuperação Judicial.  

 

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS foi regularmente

intimado(a) pelo portal em  21/07/2021, na forma do art. 5º, § 1º da lei 11.419/2006.

 

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face

da decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se

manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

 

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de

ativos, mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que

poderá se dar por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o

Comitê de Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente

procedimento.

 

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao

pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a

embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter

funcionando.

 

               É o sucinto relatório.

 

               Examinados. Decido.

 

               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.

 

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o

enfrentamento de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas

atividades regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

 

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral,

narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a

autorização para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária

os equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da

parte que lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila

Palmares, Santo André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de

Imóveis da Comarca de Santo André/SP.

 





               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus

Reais do imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da

averbação estariam relacionados na presente Recuperação Judicial.

 

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu

artigo 68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz

poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de

financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e

direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas

atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

 

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o

pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a

manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de

Credores.

 

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de

Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições

legais.

 

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância

com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório

mensal as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito

garantido por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de

longo prazo.

 

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls.

447/449, e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da

atividade produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em

Recuperação Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as

respectivas informações, conforme manifestação do administrador judicial.

 

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números

Av.09 e Av. 13 da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores

já relacionados na presente Recuperação Judicial.  

 

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA foi regularmente intimado(a)

pelo portal em  20/07/2021, na forma do art. 5º, § 1º da lei 11.419/2006.

 

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face

da decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se

manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

 

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de

ativos, mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que

poderá se dar por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o

Comitê de Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente

procedimento.

 

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao

pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a

embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter

funcionando.

 

               É o sucinto relatório.

 

               Examinados. Decido.

 

               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.

 

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o

enfrentamento de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas

atividades regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

 

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral,

narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a

autorização para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária

os equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da

parte que lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila

Palmares, Santo André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de

Imóveis da Comarca de Santo André/SP.

 





               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus

Reais do imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da

averbação estariam relacionados na presente Recuperação Judicial.

 

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu

artigo 68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz

poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de

financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e

direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas

atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

 

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o

pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a

manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de

Credores.

 

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de

Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições

legais.

 

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância

com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório

mensal as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito

garantido por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de

longo prazo.

 

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls.

447/449, e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da

atividade produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em

Recuperação Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as

respectivas informações, conforme manifestação do administrador judicial.

 

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números

Av.09 e Av. 13 da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores

já relacionados na presente Recuperação Judicial.  

 

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS foi

regularmente intimado(a) pelo portal em  20/07/2021, na forma do art. 5º, § 1º da lei

11.419/2006.

 

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face

da decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se

manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

 

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de

ativos, mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que

poderá se dar por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o

Comitê de Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente

procedimento.

 

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao

pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a

embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter

funcionando.

 

               É o sucinto relatório.

 

               Examinados. Decido.

 

               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.

 

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o

enfrentamento de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas

atividades regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

 

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral,

narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a

autorização para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária

os equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da

parte que lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila

Palmares, Santo André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de

Imóveis da Comarca de Santo André/SP.





 

               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus

Reais do imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da

averbação estariam relacionados na presente Recuperação Judicial.

 

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu

artigo 68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz

poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de

financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e

direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas

atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

 

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o

pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a

manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de

Credores.

 

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de

Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições

legais.

 

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância

com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório

mensal as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito

garantido por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de

longo prazo.

 

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls.

447/449, e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da

atividade produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em

Recuperação Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as

respectivas informações, conforme manifestação do administrador judicial.

 

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números

Av.09 e Av. 13 da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores

já relacionados na presente Recuperação Judicial.  

 

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RJ foi regularmente

intimado(a) pelo portal em  21/07/2021, na forma do art. 5º, § 1º da lei 11.419/2006.

 

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face

da decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se

manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

 

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de

ativos, mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que

poderá se dar por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o

Comitê de Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente

procedimento.

 

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao

pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a

embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter

funcionando.

 

               É o sucinto relatório.

 

               Examinados. Decido.

 

               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.

 

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o

enfrentamento de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas

atividades regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

 

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral,

narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a

autorização para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária

os equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da

parte que lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila

Palmares, Santo André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de

Imóveis da Comarca de Santo André/SP.

 





               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus

Reais do imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da

averbação estariam relacionados na presente Recuperação Judicial.

 

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu

artigo 68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz

poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de

financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e

direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas

atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

 

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o

pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a

manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de

Credores.

 

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de

Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições

legais.

 

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância

com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório

mensal as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito

garantido por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de

longo prazo.

 

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls.

447/449, e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da

atividade produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em

Recuperação Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as

respectivas informações, conforme manifestação do administrador judicial.

 

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números

Av.09 e Av. 13 da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores

já relacionados na presente Recuperação Judicial.  

 

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2021

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 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 da RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE KABÍ INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO S/A (Feito nº  0063873-34.2021.8.19.0001), vem opinar favoravelmente 

ao pedido formulado pela recuperanda às fls. 1259/1260, no sentido de que o Edital de 

que trata o art. 52, §1º, seja publicado, de forma simplificada, vez que não trará prejuízo 

aos credores. Em relação ao Plano de Recuperação Judicial apresentado às fls. 939/964, 

o Ministério Público aguarda a publicação do Edital nos moldes do art. 53, parágrafo 

único, a fim de se manifestar sobre os termos contidos no plano de soerguimento, bem 

como os credores, com o propósito de não atropelar a marcha processual prevista na lei 

falimentar. 

 
Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021. 

 

ANCO MÁRCIO VALLE 

Promotor de Justiça 
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Av. Rio Branco, 81, 12º andar, Centro, Rio de Janeiro. CEP: 20.040-004 
Tel.: (21) 97928-3737 – www.nunesalvisi.com.br 

 
 

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA DA 03° 

VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO  

 

 

PETIÇÃO URGENTE  

 

 

Processo N°: : 0063873-34.2021.8.19.0001 

 

 

 

 

KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL, nos autos da Recuperação Judicial em comento, inscrita no CNPJ 

33.328.980/0001-05, já qualificada neste ato por seu, procurador, DONES 

MANOEL DE FREITAS NUNES DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, 

portador da OAB/RJ sob o nº 127.580, com endereço profissional à Avenida Rio 

Branco, 81, 12 andar, centro – Rio de Janeiro/RJ, respeitosamente à presença de 

V.Exa., informar e requerer o que segue: 

 

I. Da Alteração de patronos da Recuperanda  

 

Nos cumpre trazer ao conhecimento deste Ínclito Juízo em prestigio 

ao artigo 11º do Código de Processo Civil1, que a Recuperanda revogou os 

poderes outorgados ao antigo patrono, na data de 21/07/2021, através de 

notificação enviada por correio eletrônico. 

                                                             
1 Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, 

outro que assuma o patrocínio da causa. 
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Av. Rio Branco, 81, 12º andar, Centro, Rio de Janeiro. CEP: 20.040-004 
Tel.: (21) 97928-3737 – www.nunesalvisi.com.br 

 
 

 

 

 

Acima, print da notificação encaminhada para os antigos 

patronos da Recuperanda. 

 

            II- DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES 

 

Requerer que seja anexada a presente ação a regular procuração com 

outorga de poderes para que surta os efeitos necessários, requerendo o cadastro 

do advogado peticionante, com escritório à Avenida Rio Branco, 81, 12º andar, 

sala B, Centro, Rio de Janeiro/RJ, onde recebe intimações (art. 77, V, do Novo 

Código de Processo Civil), requer ainda que as publicações e intimações futuras 

sejam enviadas em nome do patrono DONES MANOEL DE FREITAS NUNES 

DA SILVA, OAB/RJ 127.580, e endereço eletrônico para o e-mail 

manon@nunesalvisi.com.br, sob pena de nulidade..  
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Av. Rio Branco, 81, 12º andar, Centro, Rio de Janeiro. CEP: 20.040-004 
Tel.: (21) 97928-3737 – www.nunesalvisi.com.br 

 
 

III DA CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, Kabí Indústria E Comércio S/A em 

Recuperação Judicial, requer a V. Exma.: 

 

a) Anotação do novo patrono da Recuperanda, com a juntada da 

procuração anexa;  

 

b) Anotação do nome do atual patrono, para efeito de publicação e 

intimação, sobe pena de nulidade do ato, com fulcro no artigo 

272, §2º do CPCi; 

 

 

T. em que 

P. deferimento 

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2021. 

 

Dones Nunes 

OAB/RJ 127.580 

i Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações 

pela publicação dos atos no órgão oficial. 

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das 
partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados 
do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. 

 

                                                             











 
Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 

CERTIDÃO DE ALTERAÇÃO DA INTIMAÇÃO 
 
Certifico que em 23/07/2021, 16:08 horas a parte / advogado DONES MANOEL DE FREITAS
NUNES DA SILVA alterou / indicou o responsável para receber intimação eletrônica nestes autos,
devendo as futuras publicações serem feitas em nome do advogado DONES MANOEL DE
FREITAS NUNES DA SILVA, OAB RJ127580. 
 
Rio de janeiro, 23 de julho de 2021 





Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão CAPITAL PROCURADORIA DA UNIAO - AGU/PRU foi

regularmente intimado(a) pelo portal em  25/07/2021, na forma do art. 5º, § 1º da lei

11.419/2006.

 

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face

da decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se

manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

 

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de

ativos, mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que

poderá se dar por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o

Comitê de Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente

procedimento.

 

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao

pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a

embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter

funcionando.

 

               É o sucinto relatório.

 

               Examinados. Decido.

 

               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.

 

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o

enfrentamento de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas

atividades regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

 

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral,

narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a

autorização para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária

os equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da

parte que lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila

Palmares, Santo André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de

Imóveis da Comarca de Santo André/SP.





 

               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus

Reais do imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da

averbação estariam relacionados na presente Recuperação Judicial.

 

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu

artigo 68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz

poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de

financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e

direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas

atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

 

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o

pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a

manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de

Credores.

 

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de

Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições

legais.

 

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância

com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório

mensal as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito

garantido por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de

longo prazo.

 

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls.

447/449, e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da

atividade produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em

Recuperação Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as

respectivas informações, conforme manifestação do administrador judicial.

 

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números

Av.09 e Av. 13 da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores

já relacionados na presente Recuperação Judicial.  

 

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

1

EXMO.  SR.  JUIZ  DE  DIREITO  DA  3ª  VARA  EMPRESARIAL  DA  COMARCA  DA
CAPITAL

 

Processo nº: 0063873-34.2021.8.19.0001

Recuperanda: KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A       

 

 

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por sua Procuradora infra-assinada, nos autos do
processo recuperacional em epígrafe,  vem à presença de V.Exa.,  apresentar os valores
devidos pela devedora ao ente estadual, nos termos do artigo 52, V da Lei 11.101/2005.

 

DOS CRÉDITOS PÚBLICOS

DÉBITOS DE ICMS. LEI COMPEMENTAR ESTADUAL Nº 191/2021. ANISTIA.

 

Cabe informar que, consultando o Sistema de Dívida Ativa, foi detectado, até a presente
data, crédito público inscrito em dívida ativa em nome de KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, inscrita
no CNPJ sob o nº 33.328.980/0001-05, consubstanciado em 13 certidões ativas, totalizando de R$
13.263.701,85  (treze milhões, duzentos e sessenta e três mil, setecentos e um reais e oitenta e cinco
centavos), com fulcro no artigo 52, V da Lei 11.101/2005 e conforme documentação anexa.

Vale destacar a não submissão dos créditos públicos à Recuperação Judicial,  na
forma dos artigos 186 a 192 do CTN e 29 da LEF, de modo que a presente manifestação é
apenas informativa.

Ademais, pelo que se extrai das telas em anexo do Sistema de Dívida Ativa,
verifica-se que, atualmente, todos os débitos são de ICMS e estão com exigibilidade
total e sem notícia de adesão aos termos da anistia de ICMS.
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Dessa forma, haja vista a relevância que a equalização dos débitos com o Fisco possui
para a homologação do Plano de Recuperação Judicial pelo Juízo, requer-se a intimação do
executado para que comprove o parcelamento dos créditos tributários devidos ao Estado do
Rio de Janeiro ou a adesão aos termos da anistia proposta pela Lei  Complementar nº
191/2021.

Por fim, importante ressaltar que, apesar de o juízo ter deferido o processamento da
Recuperação Judicial, uma vez sendo aprovado o Plano de Recuperação Judicial, exige o
artigo 57 da Lei nº 11.101/2005, que a Recuperanda apresente certidões negativas
de  débitos  tributários,  para  fins  de  homologação  do  Plano  e  concessão  da
Recuperação Judicial pelo juízo.

Não se desconhece que tal exigência vem sendo frequentemente dispensada, com
base em entendimento jurisprudencial reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo,  com o  advento  da  Lei  nº  14.112/2020,  forçoso  reconhecer  que
referido  entendimento  jurisprudencial  não  mais  se  sustenta.  Isso  porque  o
mencionado diploma promoveu inúmeras alterações na Lei nº 11.101/2005, mas manteve
hígida a exigência de regularidade fiscal para a concessão da Recuperação Judicial,
restando inalterado o artigo 57 da Lei nº 11.101/2005.

Além  disso,  importante  relembrar  que  a  justificativa  para  a  adoção  desse
entendimento por parte do STJ era ausência de regulamentação normativa do parcelamento
especial a ser concedido a sociedades empresárias em recuperação judicial, nos termos do
artigo 68 da Lei nº 11.101/2005.

Essa  justificativa,  contudo,  encontra-se  superada  na  medida  em que  a  Fazenda
Pública Estadual disponibiliza diferentes meios para que o devedor regularize seu passivo
com o fisco, tais como: (i) o parcelamento em até 60 vezes, com base no Decreto nº 42.049
de  25  de  Setembro  de  2009;  (ii)  a  possibilidade  de  realização  de  negócio  jurídico
processual, nos termos da Resolução PGE nº 4324 de 07 de janeiro de 2019; e (iii)  a
recente anistia concedida aos débitos de ICMS.

Mediante o exposto, e tendo em vista o passivo fiscal da empresa em recuperação
judicial, pugna o Estado do Rio de Janeiro que a mesma procure medidas alternativas para
sanear seu passivo fiscal, a fim de evitar os atos constritivos atualmente possíveis no bojo
das execuções fiscais.
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Rio de Janeiro, 27 de julho de 2021.

Roberta de Oliveira Barcia

Procuradora do Estado

Assinado por ROBERTA DE OLIVEIRA BARCIA
(098.938.167-69)
Data: 27/07/2021 17:16:17 -03:00





ANÁLISE FISCAL DE CDAs 
 

Data do deferimento/quebra: 25/03/2021 
 

Nº CDA FG Natureza Situação Exigibilidade Motivo 
1 20020033229 Anterior Tributário Ajuizada Total -  
2 20030078297 Anterior Tributário Ajuizada Total -  
3 20040019000 Anterior Tributário Ajuizada Total -  
4 20040019018 Anterior Tributário Ajuizada Total -  
5 20070077084 Anterior Tributário Ajuizada Total -  
6 20070077092 Anterior Tributário Ajuizada Total -  
7 20090117324 Anterior Tributário Ajuizada Total -  
8 20100004124 Anterior Tributário Ajuizada Total -  
9 20110580030 Anterior Tributário Ajuizada Total -  
10 20122048554 Anterior Tributário Ajuizada Total -  
11 20130032731 Anterior Tributário Ajuizada Total -  
12 20170037061 Anterior Tributário Ajuizada Total -  
13 20191410693 Anterior Tributário Ajuizada Total -  







PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual
RDAPN60 RDATN60 PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 21:57 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2002/003322-9 >==================
----< Qualificação da Dívida >---- Proc. Adm: E-04/000/311370/1999
Inscrição: 08/04/2002 Livro: 3 Folha: 310
Auto Inf : 10725240 Lavra: 07/05/1999 Origem Doc: NAI (FAL/CONC)
Carta Cobr.: Par/An:
Intimação: 29/03/2010 Natureza: IMPOSTO ICMS
Sit. : Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

-----------------< Qualificação do Ajuizamento >----- SEM JUSTIFICATIVA
Mun. Ajuizamento: RIO DE JANEIRO AJUIZADA EM: 20/06/2002
Procurador Resp.: MARCO ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES
Distribuição :
Executivo Fiscal: 0159662-27/2002.8.19.0001 Antigo: 2002.100.001801-8
------------------------< Qualificação do Devedor >-----------------------
Orgão : 6409 Inscricao Estadual: 82.07410.4 CNPJ: 33.328.980/0001-05
Nome : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Endereço: AVN PASTOR MARTIN LUTHER KING JR , 005205 PARTE

VICENTE DE CARVALHO , RIO DE JANEIRO , RJ , CEP= 21370-541
==============================================================================
Pf3-Volta Pf4-Calc Pf5-Envolv Pf7-Histórico Pf9-Justific Pf12-Sai

01,001







PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPS22 RDATS22X PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 21:57 06/07/2021
==================< Cálculo da Dívida >==================
Certidão : 2002/003.322-9
Devedor : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Situação : Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

Natureza : IMPOSTO ICMS Grupo Nat: ICMS
Data Cálc: 06/07/2021
Data Venc: 09/07/2021

valores válidos até a data do vencimento
+-----------------+---------------------+
| Principal | 159.192,74 |
| Multa | 18.596,78 |
| Juros de Mora | 97.837,33 |
| Multa Moratória | 0,00 |
| Total | 275.626,85 |
+-----------------+---------------------+

==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Voltar Pf6-Subtotais Pf9-Imprime DARJ Pf12-Sair

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDANN60 RDATN60D 21:57 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2002/003322-9 >==================
Situação: Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

Discriminação dos Débitos com preenchimento na data de VENCIMENTO Pág. 1
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
|Ordem| Data | Imposto Origem | Multa Origem | Total R$ (Atual.)|
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
| 1 | 18/09/2014 | 159.192,74 | 18.596,78 | 275.626,85 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+

275.626,85
==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf5-Sócios Pf7-Pág(-) Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPN60 RDATN60F PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 21:57 06/07/2021
============< Histórico da Certidão: 2002/003322-9 >============== PAG. 14

Data Hora Term. Matric. Operador / Atualização
---------- ------ ---- -------- ---------------------------------------
21/07/2015 08:01 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 09 - EM 20/07/2015
20/08/2015 07:59 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 10 - EM 19/08/2015
21/09/2015 07:18 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 11 - EM 18/09/2015
20/10/2015 07:17 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 12 - EM 19/10/2015
23/11/2015 10:26 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 13 - EM 19/11/2015
06/01/2016 07:18 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 14 - EM 24/12/2015
16/06/2016 15:40 0135 08534653 JORGE LUIZ CANDIDO FAGUNDES
. PARCEL. CANCELADO CONV. 128/2013 - EM

==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf4-Exibe Linha Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

Última Página !!
07,002





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual
RDAPN60 RDATN60 PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 21:58 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2003/007829-7 >==================
----< Qualificação da Dívida >---- Proc. Adm: E-04/000/156170/2002
Inscrição: 16/10/2003 Livro: 7 Folha: 210
Auto Inf : 30095467 Lavra: 06/02/2002 Origem Doc: ND-004719/2003 (FAL/CONC)
Carta Cobr.: Par/An:
Intimação: 29/03/2010 Natureza: MULTA FORMAL - ICMS
Sit. : Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

-----------------< Qualificação do Ajuizamento >----- SEM JUSTIFICATIVA
Mun. Ajuizamento: RIO DE JANEIRO AJUIZADA EM: 15/01/2004
Procurador Resp.: ROBERTA OLIVEIRA BARCIA
Distribuição :
Executivo Fiscal: 0149690-62/2004.8.19.0001 Antigo: 2004.100.000598-3
------------------------< Qualificação do Devedor >-----------------------
Orgão : 0005 Inscricao Estadual: 82.07410.4 CNPJ: 33.328.980/0001-05
Nome : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Endereço: AVN PASTOR MARTIN LUTHER KING JR , 5205 PARTE

VICENTE DE CARVALHO , RIO DE JANEIRO , RJ , CEP= 21370-541
==============================================================================
Pf3-Volta Pf4-Calc Pf5-Envolv Pf7-Histórico Pf9-Justific Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPS22 RDATS22X PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 21:59 06/07/2021
==================< Cálculo da Dívida >==================
Certidão : 2003/007.829-7
Devedor : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Situação : Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

Natureza : MULTA FORMAL - ICMS Grupo Nat: Multas Div.
Data Cálc: 06/07/2021
Data Venc: 09/07/2021

valores válidos até a data do vencimento
+-----------------+---------------------+
| Principal | 0,00 |
| Multa | 558.226,22 |
| Juros de Mora | 307.191,14 |
| Multa Moratória | 0,00 |
| Total | 865.417,36 |
+-----------------+---------------------+

==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Voltar Pf6-Subtotais Pf9-Imprime DARJ Pf12-Sair

Tecla inválida !!
01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDANN60 RDATN60D 21:59 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2003/007829-7 >==================
Situação: Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

Discriminação dos Débitos com preenchimento na data de VENCIMENTO Pág. 1
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
|Ordem| Data | Imposto Origem | Multa Origem | Total R$ (Atual.)|
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
| 1 | 18/09/2014 | | 558.226,22 | 865.417,36 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+

865.417,36
==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf5-Sócios Pf7-Pág(-) Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPN60 RDATN60F PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 21:59 06/07/2021
============< Histórico da Certidão: 2003/007829-7 >============== PAG. 12

Data Hora Term. Matric. Operador / Atualização
---------- ------ ---- -------- ---------------------------------------
06/01/2016 07:18 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 14 - EM 24/12/2015
16/06/2016 15:40 0135 08534653 JORGE LUIZ CANDIDO FAGUNDES
. PARCEL. CANCELADO CONV. 128/2013 - EM

==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf4-Exibe Linha Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

Última Página !!
07,002





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual
RDAPN60 RDATN60 PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:00 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2004/001900-0 >==================
----< Qualificação da Dívida >---- Proc. Adm: E-04/000/311369/1999
Inscrição: 09/02/2004 Livro: 2 Folha: 233
Auto Inf : 10725216 Lavra: 07/05/1999 Origem Doc: NAI (FAL/CONC)
Carta Cobr.: Par/An:
Intimação: 29/03/2010 Natureza: FATO GERADOR - ICMS
Sit. : Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

-----------------< Qualificação do Ajuizamento >----- SEM JUSTIFICATIVA
Mun. Ajuizamento: RIO DE JANEIRO AJUIZADA EM: 29/04/2004
Procurador Resp.: ROBERTA OLIVEIRA BARCIA
Distribuição :
Executivo Fiscal: 0151310-12/2004.8.19.0001 Antigo: 2004.100.002218-0
------------------------< Qualificação do Devedor >-----------------------
Orgão : 6409 Inscricao Estadual: 82.07410.4 CNPJ: 33.328.980/0001-05
Nome : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Endereço: AVN PASTOR MARTIN LUTHER KING JR , 005205 PARTE

VICENTE DE CARVALHO , RIO DE JANEIRO , RJ , CEP= 21370-541
==============================================================================
Pf3-Volta Pf4-Calc Pf5-Envolv Pf7-Histórico Pf9-Justific Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPS22 RDATS22X PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:00 06/07/2021
==================< Cálculo da Dívida >==================
Certidão : 2004/001.900-0
Devedor : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Situação : Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

Natureza : FATO GERADOR - ICMS Grupo Nat: ICMS
Data Cálc: 06/07/2021
Data Venc: 09/07/2021

valores válidos até a data do vencimento
+-----------------+---------------------+
| Principal | 2.070.659,84 |
| Multa | 123.300,59 |
| Juros de Mora | 1.207.333,46 |
| Multa Moratória | 0,00 |
| Total | 3.401.293,89 |
+-----------------+---------------------+

==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Voltar Pf6-Subtotais Pf9-Imprime DARJ Pf12-Sair

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDANN60 RDATN60D 22:01 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2004/001900-0 >==================
Situação: Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

Discriminação dos Débitos com preenchimento na data de VENCIMENTO Pág. 1
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
|Ordem| Data | Imposto Origem | Multa Origem | Total R$ (Atual.)|
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
| 1 | 18/09/2014 | 2.070.659,84 | 123.300,59 | 3.401.293,89 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+

3.401.293,89
==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf5-Sócios Pf7-Pág(-) Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPN60 RDATN60F PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:01 06/07/2021
============< Histórico da Certidão: 2004/001900-0 >============== PAG. 11

Data Hora Term. Matric. Operador / Atualização
---------- ------ ---- -------- ---------------------------------------
18/06/2015 07:38 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 08 - EM 17/06/2015
21/07/2015 08:01 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 09 - EM 20/07/2015
20/08/2015 07:59 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 10 - EM 19/08/2015
21/09/2015 07:18 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 11 - EM 18/09/2015
20/10/2015 07:17 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 12 - EM 19/10/2015
23/11/2015 10:26 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 13 - EM 19/11/2015
06/01/2016 07:18 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 14 - EM 24/12/2015
16/06/2016 15:40 0135 08534653 JORGE LUIZ CANDIDO FAGUNDES
. PARCEL. CANCELADO CONV. 128/2013 - EM
==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf4-Exibe Linha Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

Última Página !!
07,002





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual
RDAPN60 RDATN60 PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:02 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2004/001901-8 >==================
----< Qualificação da Dívida >---- Proc. Adm: E-04/000/311371/1999
Inscrição: 09/02/2004 Livro: 2 Folha: 233
Auto Inf : 10725257 Lavra: 07/05/1999 Origem Doc: NAI (FAL/CONC)
Carta Cobr.: Par/An:
Intimação: 29/03/2010 Natureza: IMPOSTO ICMS
Sit. : Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

-----------------< Qualificação do Ajuizamento >----- SEM JUSTIFICATIVA
Mun. Ajuizamento: RIO DE JANEIRO AJUIZADA EM: 17/06/2004
Procurador Resp.: ROBERTA OLIVEIRA BARCIA
Distribuição :
Executivo Fiscal: 0151470-37/2004.8.19.0001 Antigo: 2004.100.002378-0
------------------------< Qualificação do Devedor >-----------------------
Orgão : 6409 Inscricao Estadual: 82.07410.4 CNPJ: 33.328.980/0001-05
Nome : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Endereço: AVN PASTOR MARTIN LUTHER KING JR , 005205 PARTE

VICENTE DE CARVALHO , RIO DE JANEIRO , RJ , CEP= 21370-541
==============================================================================
Pf3-Volta Pf4-Calc Pf5-Envolv Pf7-Histórico Pf9-Justific Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPS22 RDATS22X PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:03 06/07/2021
==================< Cálculo da Dívida >==================
Certidão : 2004/001.901-8
Devedor : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Situação : Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

Natureza : IMPOSTO ICMS Grupo Nat: ICMS
Data Cálc: 06/07/2021
Data Venc: 09/07/2021

valores válidos até a data do vencimento
+-----------------+---------------------+
| Principal | 2.664.335,19 |
| Multa | 67.195,67 |
| Juros de Mora | 1.503.157,75 |
| Multa Moratória | 0,00 |
| Total | 4.234.688,61 |
+-----------------+---------------------+

==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Voltar Pf6-Subtotais Pf9-Imprime DARJ Pf12-Sair

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDANN60 RDATN60D 22:03 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2004/001901-8 >==================
Situação: Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

Discriminação dos Débitos com preenchimento na data de VENCIMENTO Pág. 1
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
|Ordem| Data | Imposto Origem | Multa Origem | Total R$ (Atual.)|
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
| 1 | 18/09/2014 | 2.664.335,19 | 67.195,67 | 4.234.688,61 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+

4.234.688,61
==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf5-Sócios Pf7-Pág(-) Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPN60 RDATN60F PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:03 06/07/2021
============< Histórico da Certidão: 2004/001901-8 >============== PAG. 12

Data Hora Term. Matric. Operador / Atualização
---------- ------ ---- -------- ---------------------------------------
06/01/2016 07:18 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 14 - EM 24/12/2015
16/06/2016 15:40 0135 08534653 JORGE LUIZ CANDIDO FAGUNDES
. PARCEL. CANCELADO CONV. 128/2013 - EM

==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf4-Exibe Linha Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

Última Página !!
07,002





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual
RDAPN60 RDATN60 PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:14 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2007/007708-4 >==================
----< Qualificação da Dívida >---- Proc. Adm: E-34/000/067129/2005
Inscrição: 30/03/2007 Livro: 7 Folha: 170
Auto Inf : 31794233 Lavra: 30/05/2005 Origem Doc: ND-014944/2007 (FAL/CONC)
Carta Cobr.: Par/An:
Intimação: 29/03/2010 Natureza: IMPOSTO ICMS
Sit. : Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

-----------------< Qualificação do Ajuizamento >----- SEM JUSTIFICATIVA
Mun. Ajuizamento: RIO DE JANEIRO AJUIZADA EM: 21/06/2007
Procurador Resp.: ROBERTA OLIVEIRA BARCIA
Distribuição :
Executivo Fiscal: 0276899-09/2007.8.19.0001 Antigo: 2007.100.003320-1
------------------------< Qualificação do Devedor >-----------------------
Orgão : 0005 Inscricao Estadual: 82.07410.4 CNPJ: 33.328.980/0001-05
Nome : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Endereço: AVN PASTOR MARTIN LUTHER KING JR , 5205 PARTE

VICENTE DE CARVALHO , RIO DE JANEIRO , RJ , CEP= 21370-541
==============================================================================
Pf3-Volta Pf4-Calc Pf5-Envolv Pf7-Histórico Pf9-Justific Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPS22 RDATS22X PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:14 06/07/2021
==================< Cálculo da Dívida >==================
Certidão : 2007/007.708-4
Devedor : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Situação : Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

Natureza : IMPOSTO ICMS Grupo Nat: ICMS
Data Cálc: 06/07/2021
Data Venc: 09/07/2021

valores válidos até a data do vencimento
+-----------------+---------------------+
| Principal | 164.793,86 |
| Multa | 35.222,95 |
| Juros de Mora | 110.068,98 |
| Multa Moratória | 0,00 |
| Total | 310.085,79 |
+-----------------+---------------------+

==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Voltar Pf6-Subtotais Pf9-Imprime DARJ Pf12-Sair

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDANN60 RDATN60D 22:14 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2007/007708-4 >==================
Situação: Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

Discriminação dos Débitos com preenchimento na data de VENCIMENTO Pág. 1
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
|Ordem| Data | Imposto Origem | Multa Origem | Total R$ (Atual.)|
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
| 1 | 18/09/2014 | 164.793,86 | 35.222,95 | 310.085,79 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+

310.085,79
==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf5-Sócios Pf7-Pág(-) Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPN60 RDATN60F PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:15 06/07/2021
============< Histórico da Certidão: 2007/007708-4 >============== PAG. 11

Data Hora Term. Matric. Operador / Atualização
---------- ------ ---- -------- ---------------------------------------
18/06/2015 07:38 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 08 - EM 17/06/2015
21/07/2015 08:01 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 09 - EM 20/07/2015
20/08/2015 07:59 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 10 - EM 19/08/2015
21/09/2015 07:18 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 11 - EM 18/09/2015
20/10/2015 07:17 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 12 - EM 19/10/2015
23/11/2015 10:26 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 13 - EM 19/11/2015
06/01/2016 07:18 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 14 - EM 24/12/2015
16/06/2016 15:40 0135 08534653 JORGE LUIZ CANDIDO FAGUNDES
. PARCEL. CANCELADO CONV. 128/2013 - EM
==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf4-Exibe Linha Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

Última Página !!
07,002





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual
RDAPN60 RDATN60 PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:15 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2007/007709-2 >==================
----< Qualificação da Dívida >---- Proc. Adm: E-34/000/067130/2005
Inscrição: 30/03/2007 Livro: 7 Folha: 170
Auto Inf : 31794241 Lavra: 30/05/2005 Origem Doc: ND-014945/2007 (FAL/CONC)
Carta Cobr.: Par/An:
Intimação: 29/03/2010 Natureza: IMPOSTO ICMS
Sit. : Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

-----------------< Qualificação do Ajuizamento >----- SEM JUSTIFICATIVA
Mun. Ajuizamento: RIO DE JANEIRO AJUIZADA EM: 21/06/2007
Procurador Resp.: ROBERTA OLIVEIRA BARCIA
Distribuição :
Executivo Fiscal: 0276900-91/2007.8.19.0001 Antigo: 2007.100.003321-3
------------------------< Qualificação do Devedor >-----------------------
Orgão : 0005 Inscricao Estadual: 82.07410.4 CNPJ: 33.328.980/0001-05
Nome : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Endereço: AVN PASTOR MARTIN LUTHER KING JR , 5205 PARTE

VICENTE DE CARVALHO , RIO DE JANEIRO , RJ , CEP= 21370-541
==============================================================================
Pf3-Volta Pf4-Calc Pf5-Envolv Pf7-Histórico Pf9-Justific Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPS22 RDATS22X PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:15 06/07/2021
==================< Cálculo da Dívida >==================
Certidão : 2007/007.709-2
Devedor : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Situação : Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

Natureza : IMPOSTO ICMS Grupo Nat: ICMS
Data Cálc: 06/07/2021
Data Venc: 09/07/2021

valores válidos até a data do vencimento
+-----------------+---------------------+
| Principal | 228.577,62 |
| Multa | 46.353,35 |
| Juros de Mora | 151.294,15 |
| Multa Moratória | 0,00 |
| Total | 426.225,12 |
+-----------------+---------------------+

==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Voltar Pf6-Subtotais Pf9-Imprime DARJ Pf12-Sair

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDANN60 RDATN60D 22:15 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2007/007709-2 >==================
Situação: Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

Discriminação dos Débitos com preenchimento na data de VENCIMENTO Pág. 1
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
|Ordem| Data | Imposto Origem | Multa Origem | Total R$ (Atual.)|
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
| 1 | 18/09/2014 | 228.577,62 | 46.353,35 | 426.225,12 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+

426.225,12
==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf5-Sócios Pf7-Pág(-) Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPN60 RDATN60F PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:16 06/07/2021
============< Histórico da Certidão: 2007/007709-2 >============== PAG. 11

Data Hora Term. Matric. Operador / Atualização
---------- ------ ---- -------- ---------------------------------------
18/06/2015 07:38 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 08 - EM 17/06/2015
21/07/2015 08:01 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 09 - EM 20/07/2015
20/08/2015 07:59 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 10 - EM 19/08/2015
21/09/2015 07:18 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 11 - EM 18/09/2015
20/10/2015 07:17 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 12 - EM 19/10/2015
23/11/2015 10:26 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 13 - EM 19/11/2015
06/01/2016 07:18 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 14 - EM 24/12/2015
16/06/2016 15:40 0135 08534653 JORGE LUIZ CANDIDO FAGUNDES
. PARCEL. CANCELADO CONV. 128/2013 - EM
==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf4-Exibe Linha Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

Última Página !!
07,002





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual
RDAPN60 RDATN60 PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:16 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2009/011732-4 >==================
----< Qualificação da Dívida >---- Proc. Adm: E-04/000/061259/2008
Inscrição: 09/07/2009 Livro: 10 Folha: 311
Auto Inf : 32180333 Lavra: 07/05/2008 Origem Doc: ND-009186/2009 (FAL/CONC)
Carta Cobr.: Par/An:
Intimação: 05/09/2016 Natureza: MULTA FORMAL - ICMS
Sit. : Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

-----------------< Qualificação do Ajuizamento >----- SEM JUSTIFICATIVA
Mun. Ajuizamento: RIO DE JANEIRO AJUIZADA EM: 24/06/2016
Procurador Resp.: MARCO ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES
Distribuição :
Executivo Fiscal: 0210168-16/2016.8.19.0001 Antigo:
------------------------< Qualificação do Devedor >-----------------------
Orgão : 0005 Inscricao Estadual: 82.07410.4 CNPJ: 33.328.980/0001-05
Nome : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Endereço: AVN PASTOR MARTIN LUTHER KING JR , 5205 PARTE

VICENTE DE CARVALHO , RIO DE JANEIRO , RJ , CEP= 21370-541
==============================================================================
Pf3-Volta Pf4-Calc Pf5-Envolv Pf7-Histórico Pf9-Justific Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPS22 RDATS22X PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:16 06/07/2021
==================< Cálculo da Dívida >==================
Certidão : 2009/011.732-4
Devedor : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Situação : Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

Natureza : MULTA FORMAL - ICMS Grupo Nat: Multas Div.
Data Cálc: 06/07/2021
Data Venc: 09/07/2021

valores válidos até a data do vencimento
+-----------------+---------------------+
| Principal | 0,00 |
| Multa | 4.117,48 |
| Juros de Mora | 1.225,79 |
| Multa Moratória | 0,00 |
| Total | 5.343,27 |
+-----------------+---------------------+

==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Voltar Pf6-Subtotais Pf9-Imprime DARJ Pf12-Sair

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDANN60 RDATN60D 22:16 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2009/011732-4 >==================
Situação: Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

Discriminação dos Débitos com preenchimento na data de VENCIMENTO Pág. 1
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
|Ordem| Data | Imposto Origem | Multa Origem | Total R$ (Atual.)|
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
| 1 | 05/09/2016 | | 4.117,48 | 5.343,27 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+

5.343,27
==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf5-Sócios Pf7-Pág(-) Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPN60 RDATN60F PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:17 06/07/2021
============< Histórico da Certidão: 2009/011732-4 >============== PAG. 12

Data Hora Term. Matric. Operador / Atualização
---------- ------ ---- -------- ---------------------------------------
11/10/2016 07:33 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 02 - EM 10/10/2016
11/11/2016 07:19 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 03 - EM 10/11/2016
13/12/2016 07:05 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 04 - EM 12/12/2016
25/04/2017 12:15 0095 09543711 ANTONIO PIRES HENRIQUES
. PARCEL. CANCELADO - PROC.E14-004.002.224/2016 JUDICIAL

==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf4-Exibe Linha Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

Última Página !!
07,002





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual
RDAPN60 RDATN60 PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:18 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2010/000412-4 >==================
----< Qualificação da Dívida >---- Proc. Adm: E-34/000/067109/2005
Inscrição: 15/01/2010 Livro: 1 Folha: 137
Auto Inf : 31668205 Lavra: 13/05/2005 Origem Doc: ND-000282/2010 (FAL/CONC)
Carta Cobr.: Par/An:
Intimação: 05/09/2016 Natureza: FATO GERADOR - ICMS
Sit. : Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

-----------------< Qualificação do Ajuizamento >----- SEM JUSTIFICATIVA
Mun. Ajuizamento: RIO DE JANEIRO AJUIZADA EM: 24/06/2016
Procurador Resp.: MARCO ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES
Distribuição :
Executivo Fiscal: 0210169-98/2016.8.19.0001 Antigo:
------------------------< Qualificação do Devedor >-----------------------
Orgão : 0005 Inscricao Estadual: 82.07410.4 CNPJ: 33.328.980/0001-05
Nome : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Endereço: AVN PASTOR MARTIN LUTHER KING JR , 5205 PARTE

VICENTE DE CARVALHO , RIO DE JANEIRO , RJ , CEP= 21370-541
==============================================================================
Pf3-Volta Pf4-Calc Pf5-Envolv Pf7-Histórico Pf9-Justific Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPS22 RDATS22X PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:18 06/07/2021
==================< Cálculo da Dívida >==================
Certidão : 2010/000.412-4
Devedor : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Situação : Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

Natureza : FATO GERADOR - ICMS Grupo Nat: ICMS
Data Cálc: 06/07/2021
Data Venc: 09/07/2021

valores válidos até a data do vencimento
+-----------------+---------------------+
| Principal | 132.127,13 |
| Multa | 20.180,81 |
| Juros de Mora | 45.342,68 |
| Multa Moratória | 0,00 |
| Total | 197.650,62 |
+-----------------+---------------------+

==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Voltar Pf6-Subtotais Pf9-Imprime DARJ Pf12-Sair

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDANN60 RDATN60D 22:19 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2010/000412-4 >==================
Situação: Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

Discriminação dos Débitos com preenchimento na data de VENCIMENTO Pág. 1
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
|Ordem| Data | Imposto Origem | Multa Origem | Total R$ (Atual.)|
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
| 1 | 05/09/2016 | 132.127,13 | 20.180,81 | 197.650,62 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+

197.650,62
==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf5-Sócios Pf7-Pág(-) Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPN60 RDATN60F PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:19 06/07/2021
============< Histórico da Certidão: 2010/000412-4 >============== PAG. 11

Data Hora Term. Matric. Operador / Atualização
---------- ------ ---- -------- ---------------------------------------
11/11/2016 07:19 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 03 - EM 10/11/2016
13/12/2016 07:05 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 04 - EM 12/12/2016
25/04/2017 12:12 0095 09543711 ANTONIO PIRES HENRIQUES
. PARCEL. CANCELADO - PROC.E14-004.002.223/2016 JUDICIAL

==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf4-Exibe Linha Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

Última Página !!
07,002





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual
RDAPN60 RDATN60 PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:20 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2011/058003-0 >==================
----< Qualificação da Dívida >---- Proc. Adm: E-04/000/061260/2008
Inscrição: 08/12/2011 Livro: 49 Folha: 133
Auto Inf : 32175911 Lavra: 07/05/2008 Origem Doc: ND-051314/2011 (FAL/CONC)
Carta Cobr.: Par/An:
Intimação: 11/03/2014 Natureza: IMPOSTO ICMS
Sit. : Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

-----------------< Qualificação do Ajuizamento >----- SEM JUSTIFICATIVA
Mun. Ajuizamento: RIO DE JANEIRO AJUIZADA EM: 25/01/2012
Procurador Resp.: ROBERTA OLIVEIRA BARCIA
Distribuição :
Executivo Fiscal: 0027929-83/2012.8.19.0001 Antigo:
------------------------< Qualificação do Devedor >-----------------------
Orgão : 0005 Inscricao Estadual: 82.07410.4 CNPJ: 33.328.980/0001-05
Nome : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Endereço: AVN PASTOR MARTIN LUTHER KING JR , 5205 PARTE

VICENTE DE CARVALHO , RIO DE JANEIRO , RJ , CEP= 21370-541
==============================================================================
Pf3-Volta Pf4-Calc Pf5-Envolv Pf7-Histórico Pf9-Justific Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPS22 RDATS22X PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:21 06/07/2021
==================< Cálculo da Dívida >==================
Certidão : 2011/058.003-0
Devedor : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Situação : Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

Natureza : IMPOSTO ICMS Grupo Nat: ICMS
Data Cálc: 06/07/2021
Data Venc: 09/07/2021

valores válidos até a data do vencimento
+-----------------+---------------------+
| Principal | 1.478.498,03 |
| Multa | 351.099,84 |
| Juros de Mora | 1.006.825,24 |
| Multa Moratória | 0,00 |
| Total | 2.836.423,11 |
+-----------------+---------------------+

==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Voltar Pf6-Subtotais Pf9-Imprime DARJ Pf12-Sair

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDANN60 RDATN60D 22:21 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2011/058003-0 >==================
Situação: Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

Discriminação dos Débitos com preenchimento na data de VENCIMENTO Pág. 1
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
|Ordem| Data | Imposto Origem | Multa Origem | Total R$ (Atual.)|
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
| 1 | 18/09/2014 | 1.478.498,03 | 351.099,84 | 2.836.423,11 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+

2.836.423,11
==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf5-Sócios Pf7-Pág(-) Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPN60 RDATN60F PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:21 06/07/2021
============< Histórico da Certidão: 2011/058003-0 >============== PAG. 4

Data Hora Term. Matric. Operador / Atualização
---------- ------ ---- -------- ---------------------------------------
21/09/2015 07:18 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 11 - EM 18/09/2015
20/10/2015 07:17 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 12 - EM 19/10/2015
23/11/2015 10:26 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 13 - EM 19/11/2015
06/01/2016 07:18 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 14 - EM 24/12/2015
16/06/2016 15:40 0135 08534653 JORGE LUIZ CANDIDO FAGUNDES
. PARCEL. CANCELADO CONV. 128/2013 - EM

==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf4-Exibe Linha Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

Última Página !!
07,002





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual
RDAPN60 RDATN60 PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:22 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2012/204855-4 >==================
----< Qualificação da Dívida >---- Proc. Adm: E-04/000/061264/2008
Inscrição: 20/12/2012 Livro: 171 Folha: 284
Auto Inf : 32175929 Lavra: 07/05/2008 Origem Doc: ND-435168/2012 (FAL/CONC)
Carta Cobr.: Par/An:
Intimação: 11/03/2014 Natureza: MULTA FORMAL - ICMS
Sit. : Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

-----------------< Qualificação do Ajuizamento >----- COM JUSTIFICATIVA
Mun. Ajuizamento: RIO DE JANEIRO AJUIZADA EM: 29/07/2013
Procurador Resp.: ROBERTA OLIVEIRA BARCIA
Distribuição :
Executivo Fiscal: 0258305-34/2013.8.19.0001 Antigo:
------------------------< Qualificação do Devedor >-----------------------
Orgão : 0005 Inscricao Estadual: 82.07410.4 CNPJ: 33.328.980/0001-05
Nome : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Endereço: AVN PASTOR MARTIN LUTHER KING JR , 5205 PARTE

VICENTE DE CARVALHO , RIO DE JANEIRO , RJ , CEP= 21370-541
==============================================================================
Pf3-Volta Pf4-Calc Pf5-Envolv Pf7-Histórico Pf9-Justific Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPS22 RDATS22X PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:22 06/07/2021
==================< Cálculo da Dívida >==================
Certidão : 2012/204.855-4
Devedor : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Situação : Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

Natureza : MULTA FORMAL - ICMS Grupo Nat: Multas Div.
Data Cálc: 06/07/2021
Data Venc: 09/07/2021

valores válidos até a data do vencimento
+-----------------+---------------------+
| Principal | 0,00 |
| Multa | 336.438,95 |
| Juros de Mora | 185.141,90 |
| Multa Moratória | 0,00 |
| Total | 521.580,85 |
+-----------------+---------------------+

==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Voltar Pf6-Subtotais Pf9-Imprime DARJ Pf12-Sair

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDANN60 RDATN60D 22:22 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2012/204855-4 >==================
Situação: Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

Discriminação dos Débitos com preenchimento na data de VENCIMENTO Pág. 1
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
|Ordem| Data | Imposto Origem | Multa Origem | Total R$ (Atual.)|
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
| 1 | 18/09/2014 | | 336.438,95 | 521.580,85 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+

521.580,85
==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf5-Sócios Pf7-Pág(-) Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPN60 RDATN60F PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:22 06/07/2021
============< Histórico da Certidão: 2012/204855-4 >============== PAG. 4

Data Hora Term. Matric. Operador / Atualização
---------- ------ ---- -------- ---------------------------------------
06/01/2016 07:18 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 14 - EM 24/12/2015
16/06/2016 15:40 0135 08534653 JORGE LUIZ CANDIDO FAGUNDES
. PARCEL. CANCELADO CONV. 128/2013 - EM

==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf4-Exibe Linha Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

Última Página !!
07,002





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPN60 RDGTV03 PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:22 06/07/2021
==================< Consulta Exig. Certidão 2012/204855-4 >==================

Situação: Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

DATA ULTIMA ATUALIZACAO 03/05/2013 Página: 1 / 1
1 COM JUSTIFICATIVA

REF. MANDADO DE SEGURANÇA 0009837-26.2013.8.19.0000 (E-14/001.008547/2013)
ESTÁ EM CURSO AÇÃO PARA CANCELAR ESTA CDA. ATÉ O MOMENTO, NÃO SE PODE DEPR

EENDER DO DOS AUTOS DO RESPECTIVO E-14 QUE HAJA CAUSA DE SUSPENSÃO DE EXIGI
BILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FONTE: O REFERIDO E-14. EM 03/05/2013. ANDR
É MANUEL SILVA TOUÇA MAT. 9722729

==============================================================================
Pf2-Menu Principal Pf3-Voltar Pf7-Pág Anterior Pf8-Avança Pág Pf12-Sair

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual
RDAPN60 RDATN60 PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:23 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2013/003273-1 >==================
----< Qualificação da Dívida >---- Proc. Adm: E-04/038/000109/2013
Inscrição: 08/03/2013 Livro: 3 Folha: 291
Auto Inf : Lavra: Origem Doc: ND-003456/2013 (FAL/CONC)
Carta Cobr.: Par/An:
Intimação: 11/03/2014 Natureza: IMPOSTO ICMS
Sit. : Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

-----------------< Qualificação do Ajuizamento >----- SEM JUSTIFICATIVA
Mun. Ajuizamento: RIO DE JANEIRO AJUIZADA EM: 05/09/2013
Procurador Resp.: MARCO ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES
Distribuição :
Executivo Fiscal: 0309446-92/2013.8.19.0001 Antigo:
------------------------< Qualificação do Devedor >-----------------------
Orgão : 0005 Inscricao Estadual: 82.07410.4 CNPJ: 33.328.980/0001-05
Nome : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Endereço: AVN PASTOR MARTIN LUTHER KING JR , 5205 PARTE

VICENTE DE CARVALHO , RIO DE JANEIRO , RJ , CEP= 21370-541
==============================================================================
Pf3-Volta Pf4-Calc Pf5-Envolv Pf7-Histórico Pf9-Justific Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPS22 RDATS22X PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:23 06/07/2021
==================< Cálculo da Dívida >==================
Certidão : 2013/003.273-1
Devedor : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Situação : Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

Natureza : IMPOSTO ICMS Grupo Nat: ICMS
Data Cálc: 06/07/2021
Data Venc: 09/07/2021

valores válidos até a data do vencimento
+-----------------+---------------------+
| Principal | 23.773,65 |
| Multa | 0,00 |
| Juros de Mora | 13.082,61 |
| Multa Moratória | 0,00 |
| Total | 36.856,26 |
+-----------------+---------------------+

==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Voltar Pf6-Subtotais Pf9-Imprime DARJ Pf12-Sair

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDANN60 RDATN60D 22:23 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2013/003273-1 >==================
Situação: Ajuizada com Substitutiva. Parc.Interrompido PDA.

Discriminação dos Débitos com preenchimento na data de VENCIMENTO Pág. 1
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
|Ordem| Data | Imposto Origem | Multa Origem | Total R$ (Atual.)|
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
| 1 | 18/09/2014 | 23.773,65 | | 36.856,26 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+

36.856,26
==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf5-Sócios Pf7-Pág(-) Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPN60 RDATN60F PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:23 06/07/2021
============< Histórico da Certidão: 2013/003273-1 >============== PAG. 4

Data Hora Term. Matric. Operador / Atualização
---------- ------ ---- -------- ---------------------------------------
06/01/2016 07:18 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. PAGO PARCELA NO. 14 - EM 24/12/2015
16/06/2016 15:40 0135 08534653 JORGE LUIZ CANDIDO FAGUNDES
. PARCEL. CANCELADO CONV. 128/2013 - EM

==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf4-Exibe Linha Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

Última Página !!
07,002





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual
RDAPN60 RDATN60 PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:24 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2017/003706-1 >==================
----< Qualificação da Dívida >---- Proc. Adm: E-04/079/003751/2016
Inscrição: 02/03/2017 Livro: 4 Folha: 36
Auto Inf : Lavra: Origem Doc: ND-011771/2017 (FAL/CONC)
Carta Cobr.: Par/An:
Intimação: 21/11/2016 Natureza: DÉBITO AUTÔNOMO ICMS
Sit. : Ajuizada. Parcelamento Interrompido SEF.

-----------------< Qualificação do Ajuizamento >----- SEM JUSTIFICATIVA
Mun. Ajuizamento: RIO DE JANEIRO AJUIZADA EM: 16/08/2017
Procurador Resp.: MARCO ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES
Distribuição :
Executivo Fiscal: 0209473-28/2017.8.19.0001 Antigo:
------------------------< Qualificação do Devedor >-----------------------
Orgão : 0005 Inscricao Estadual: 82.07410.4 CNPJ: 33.328.980/0001-05
Nome : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Endereço: AVN PASTOR MARTIN LUTHER KING JR , 5205 PARTE

VICENTE DE CARVALHO , RIO DE JANEIRO , RJ , CEP= 21370-541
==============================================================================
Pf3-Volta Pf4-Calc Pf5-Envolv Pf7-Histórico Pf9-Justific Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPS22 RDATS22X PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:24 06/07/2021
==================< Cálculo da Dívida >==================
Certidão : 2017/003.706-1
Devedor : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Situação : Ajuizada. Parcelamento Interrompido SEF.

Natureza : DÉBITO AUTÔNOMO ICMS Grupo Nat: ICMS
Data Cálc: 06/07/2021
Data Venc: 09/07/2021

valores válidos até a data do vencimento
+-----------------+---------------------+
| Principal | 53.782,72 |
| Multa | 0,00 |
| Juros de Mora | 16.607,76 |
| Multa Moratória | 10.756,54 |
| Total | 81.147,02 |
+-----------------+---------------------+

==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Voltar Pf6-Subtotais Pf9-Imprime DARJ Pf12-Sair

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDANN60 RDATN60D 22:24 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2017/003706-1 >==================
Situação: Ajuizada. Parcelamento Interrompido SEF.

Discriminação dos Débitos com preenchimento na data de VENCIMENTO Pág. 1
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
|Ordem| Data | Imposto Origem | Multa Origem | Total R$ (Atual.)|
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+
| 1 | 16/08/2016 | 53.782,72 | | 81.147,02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+-----+------------+-------------------+-------------------+------------------+

81.147,02
==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf5-Sócios Pf7-Pág(-) Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPN60 RDATN60F PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:24 06/07/2021
============< Histórico da Certidão: 2017/003706-1 >============== PAG. 1

Data Hora Term. Matric. Operador / Atualização
---------- ------ ---- -------- ---------------------------------------
02/03/2017 15:52 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. INSCRICAO COMANDADA POR N.D.E.
16/08/2017 15:52 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. AJUIZAMENTO CAPITAL - EM 16/08/2017

==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf4-Exibe Linha Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

07,002





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual
RDAPN60 RDATN60 PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:25 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2019/141069-3 >==================
----< Qualificação da Dívida >---- Proc. Adm: E-04/211/002938/2019
Inscrição: 07/08/2019 Livro: 118 Folha: 223
Auto Inf : Lavra: Origem Doc: ND-131066/2019 (FAL/CONC)
Carta Cobr.: Par/An:
Intimação: 09/05/2016 Natureza: ICMS + ICMS-FECP
Sit. : Ajuizada.

-----------------< Qualificação do Ajuizamento >----- SEM JUSTIFICATIVA
Mun. Ajuizamento: RIO DE JANEIRO AJUIZADA EM: 09/03/2021
Procurador Resp.: MARCO ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES
Distribuição :
Executivo Fiscal: 0053604-33/2021.8.19.0001 Antigo:
------------------------< Qualificação do Devedor >-----------------------
Orgão : 9999 Inscricao Estadual: 82.07410.4 CNPJ: 33.328.980/0001-05
Nome : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Endereço: AVN PASTOR MARTIN LUTHER KING JR , 5205 PARTE

VICENTE DE CARVALHO , RIO DE JANEIRO , RJ , CEP= 21370-541
==============================================================================
Pf3-Volta Pf4-Calc Pf5-Envolv Pf7-Histórico Pf9-Justific Pf12-Sai

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPS22 RDATS22E PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:25 06/07/2021
==================< Cálculo da Dívida >==================
Certidão : 2019/141.069-3
Devedor : KABI INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Situação : Ajuizada.

Natureza : ICMS + ICMS-FECP Grupo Nat: ICMS+FECP
Data Cálc: 06/07/2021
Data Venc: 09/07/2021

Valores válidos até a data do vencimento
+------------------+------------------+--------------------+
| ICMS | ICMS-FECP | TOTAL |

+-----------------+------------------+------------------+--------------------+
| Principal | 32.313,00 | 16.371,62 | 48.684,62 |
| Multa | 0,00 | | 0,00 |
| Juros de Mora | 7.849,06 | 5.092,49 | 12.941,55 |
| Multa Moratória | 6.462,60 | 3.274,33 | 9.736,93 |
| Total | 46.624,66 | 24.738,44 | 71.363,10 |
+-----------------+------------------+------------------+--------------------+

===============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Voltar Pf9-Imprime DARJ Pf12-Sair

01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDANN60 RDATN60H 22:25 06/07/2021
==================< Consulta da Certidão 2019/141069-3 >==================
Situação: Ajuizada.

Discriminação dos Débitos com preenchimento na data de VENCIMENTO Pág. 1
+-----+------------+-----------------+-----------------+------------------+---+
|Ordem| Data | Imposto Origem | Multa Origem | Total R$ (Atu.) | N |
+-----+------------+-----------------+-----------------+------------------+---+
| 1 | 10/05/2016 | 10.495,75 | | 16.201,83 | F |
| 2 | 12/12/2016 | 2.065,62 | | 3.027,37 | I |
| 3 | 12/12/2016 | 2.719,31 | | 3.985,42 | F |
| 4 | 10/01/2017 | 12.059,24 | | 17.543,04 | I |
| 5 | 10/01/2017 | 1.029,38 | | 1.497,48 | F |
| 6 | 10/03/2017 | 16.500,46 | | 23.687,51 | I |
| 7 | 10/03/2017 | 2.127,18 | | 3.053,71 | F |
| 8 | 10/07/2017 | 1.687,68 | | 2.366,74 | I |
| | | | | | |
| | | | | | |
+-----+------------+-----------------+-----------------+------------------+---+

71.363,10
==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf5-Sócios Pf7-Pág(-) Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

Última página!!
01,001





PRODERJ Sistema de Dívida Ativa Estadual PEOIZE
RDAPN60 RDATN60F PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA 22:25 06/07/2021
============< Histórico da Certidão: 2019/141069-3 >============== PAG. 1

Data Hora Term. Matric. Operador / Atualização
---------- ------ ---- -------- ---------------------------------------
07/08/2019 17:08 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. INSCRICAO COMANDADA POR N.D.E.
09/03/2021 17:10 00000000 PROCESSADO VIA PRODERJ
. AJUIZAMENTO CAPITAL

==============================================================================
Pf2-Menu Pf3-Volta Pf4-Exibe Linha Pf8-Pág(+) Pf12-Sai

07,002





 PRODERJ               Sistema de Divida Ativa Estadual                  PEMJDO 
 RDAPN42  RDATN41         PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA        16:33  15/07/2021 
 ==================<   Consulta por C N P J                >=================== 
 Faixa de Pesquisa: 33328980        DATA CáLCULO: 15/07/2021    Pág.:   1 /   1 
                                                                                
 Ln Certidão      Proc  Nome Devedor/Corresponsável      T Valor Total/Situação 
 . 2002/003.322-9 MÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿     275.626,85 
 . 2003/007.829-7 R³                                           ³     865.417,36 
 . 2004/001.900-0 R³          Resumo                           ³   3.401.293,89 
 . 2004/001.901-8 R³                                           ³   4.234.688,61 
 . 2007/007.708-4 R³                                           ³     310.085,79 
 . 2007/007.709-2 R³   Foram encontradas      13 certidões     ³     426.225,12 
 . 2009/011.732-4 M³     que perfazem o valor total de         ³       5.343,27 
 . 2010/000.412-4 M³                 13.263.701,85 Reais       ³     197.650,62 
 . 2011/058.003-0 R³       atualizados até 15/07/2021          ³   2.836.423,11 
 . 2012/204.855-4 R³                                           ³     521.580,85 
 . 2013/003.273-1 M³        Pressione ENTER para Sair          ³      36.856,26 
 . 2017/003.706-1 M³                                           ³      81.147,02 
 . 2019/141.069-3 MÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ      71.363,10 
                                                                                
                                                                                
 ============================================================================== 
 PF2-Menu   PF3-Voltar   PF5-Resumo   PF7-Volta Pag   PF8-Avanca Pag  PF12-Sair 
                                                                                







Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ELIETE CORADINI MARIANO FERREIRA foi regularmente

intimado(a) pelo portal em  28/07/2021, na forma do art. 5º, § 1º da lei 11.419/2006.

 

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo, uma vez que o edital do art.52, § 1º da Lei

11101/05 não foi publicado até a presente data, aos credores CARLOS ELIAS GALDO,

MARCIA CRISTINA RAMOS DE AZEVEDO, LINCOLN   DA   SILVA   SARMENTO, PHELIPE

ALEXANDRE DA SILVA, GIOVANI CHAPELEM, JORGE ALVES ALMADA, PERFILADOS RIO

DOCE LTDA, JOSÉ  AILTON  LIMA,   ANTONIO  FRANCISCO  PEREIRA, MICHEL

MENEZES  SALDANHA, para que apresentem suas habilitações e divergências ao

Adminstrador Judicial, sendo certo que as mesmas foram desentranhadas e descartadas,

conforme determinado na r. decisão de fls.285, item 14.3 

 

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ELIETE CORADINI MARIANO FERREIRA foi regularmente

intimado(a) pelo portal em  28/07/2021, na forma do art. 5º, § 1º da lei 11.419/2006.

 

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face

da decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se

manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

 

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de

ativos, mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que

poderá se dar por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o

Comitê de Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente

procedimento.

 

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao

pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a

embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter

funcionando.

 

               É o sucinto relatório.

 

               Examinados. Decido.

 

               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.

 

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o

enfrentamento de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas

atividades regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

 

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral,

narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a

autorização para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária

os equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da

parte que lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila

Palmares, Santo André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de

Imóveis da Comarca de Santo André/SP.

 





               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus

Reais do imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da

averbação estariam relacionados na presente Recuperação Judicial.

 

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu

artigo 68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz

poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de

financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e

direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas

atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

 

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o

pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a

manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de

Credores.

 

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de

Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições

legais.

 

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância

com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório

mensal as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito

garantido por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de

longo prazo.

 

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls.

447/449, e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da

atividade produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em

Recuperação Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as

respectivas informações, conforme manifestação do administrador judicial.

 

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números

Av.09 e Av. 13 da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores

já relacionados na presente Recuperação Judicial.  

 

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 29/07/2021

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





Viviane Alves de Deus
Advogada

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 
DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE 
JANEIRO

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AO PROCESSO 
Nº0063873.34.2021.8.19.0001

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

(Habilitação de crédito)

                SANDRO LUIZ GALDO, brasileiro, casado, 
supervisor de qualidade, portador da CNH nº 00234090022 
DETRAN, inscrito no CPF sob o nº 029.402.127-24, inscrito no 
PIS sob o nº 12405424756, portador da CTPS nº 027616, série 
070-RJ, filho de Terezinha Galdo Mendes, residente e 
domiciliado na Beco Sibele, 14 (Avenida Pastor Martin Luther 
King Junior), Vicente de Carvalho, Rio de Janeiro/RJ, CEP 
21.370-500, sem endereço eletrônico que ao final assina, diante 
de V. Excia. propor sua sem endereço eletrônico; vem assistido 
por sua advogada Dra. Viviane Alves de Deus, inscrita 
regularmente na OAB/RJ sob o nº 128.253, que ao final assina, 
com endereço comercial para fins de publicações e intimações 
situado na Rua Cerqueira Daltro, nº 183 sala 202, Cascadura, 
Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.380-320, e endereço eletrônico: 
vivielza@yahoo.com.br, diante de V. Excia. propor sua  vem, por 
sua advogada infra-assinado, conforme procuração, requerer a 
sua;

1







HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

(privilegiado - crédito trabalhista)

                Em face de KABI INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A, 
inscrita no CNPJ sob o nº 33.328.980/0001-05, estabelecida 
na Avenida Pastor Martin Luther King Junior, nº 5205, Vicente 
de Carvalho, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21370-541, pelos fatos e 
motivos que adiante passa a expor: pelos motivos de fato e de 
direito que abaixo expõe:

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

        Informa o Requerente,  que não possui condições 
financeiras para arcar com as custas, sem o prejuízo de seu 
próprio sustento e de sua família conforme declaração em 
anexo, motivo pelo qual recorre aos benefícios da 
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DO SURGIMENTO DO CRÉDITO HABILITADO.

                              O Requerente, na qualidade de ex-
empregado da falida, ajuizou Reclamação trabalhista, 
postulando verbas trabalhistas não pagas. A ação fora tombada 
sob o nº 0101538.33.2016.501.0059, o qual tramitou 
perante a 59ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, conforme 
andamento em anexo.

2





                           No referido processo a empresa em 
recuperação judicial fora condenada a pagar os valores 
reclamados, os quais totalizam a quantia de R$51.000,00 
(cinquenta e um mil reais).

      
                            Uma vez decretada a quebra desta empresa e 
anunciada a sua recuperação judicial então promovida perante a 
este juízo, não restou outra alternativa o postulante senão 
habilitar seu crédito  nesta Ação para que possa eventualmente 
ver seu direito satisfeito nestes autos.

DO VALOR DO CRÉDITO E SUA CLASSIFICAÇÃO.

                                      O crédito da ora postulante monta em 
R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais),conforme certidão 
de crédito em anexo.

DA IMPUGNAÇÃO DO DESAFIO DE 70% SOBRE DOS 
CRÉDITOS TRABALHISTAS

                                     O Requerente,não concorda com esse 
desafio no momento do pagamento de seus créditos 
trabalhistas, impugna-se a redução do pagamento do crédito do 
Requerente.

DOS PEDIDOS

3





Pelo exposto, requer:

a)                 Deferimento da gratuidade de justiça;

b)                    A HABILITAÇÃO do  crédito do Requerente no 
valor de R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais), com a 
correção monetária. Requer a manifestação do Ilustre 
Representante do Ministério Público, do Administrador judicial 
e que, ao final, a presente demanda seja julgada PROCEDENTE 
com a consequente habilitação do crédito da autora e 
recebimento do mesmo.
  

                                Requer provar o alegado por todos os 
meios de provas em direito admitidas, especialmente pelo 
depoimento pessoal do Requerido, juntada de documentos, 
expedição de ofícios e precatórias, vistorias e perícias, bem 
como demais provas que se fizerem necessárias.

                                                   À presente dá-se o valor de  
R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais),  para todos os 
efeitos legais.

Nestes termos,

4





Pede Deferimento.

Rio de janeiro; 29.07.2021.

VIVIANE ALVES DE DEUS

OAB/RJ 128.253

5























PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
59ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO
ATOrd 0101538-33.2016.5.01.0059
RECLAMANTE: SANDRO LUIZ GALDO
RECLAMADO: KABI INDUSTRIA E COMERCIO S A

CERTIDÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  PJe

       O(A) Diretor(a) de Secretaria da 59ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro,

em cumprimento à determinação contida no despacho ID 4657778, CERTIFICA E DÁ FÉ  que corre  por

esta  Vara  do  Trabalho  a  ação  trabalhista  ajuizada  no  dia  17/10/2016,  no  qual  figuram  como  partes

RECLAMANTE: SANDRO LUIZ GALDO, CPF: 029.402.127-24 , CTPS nº 027616, série 070-RJ , credor e

RECLAMADO:  KABI  INDUSTRIA  E  COMERCIO  S  A,  CNPJ:  33.328.980/0001-05,  devedora.

CERTIFICA ainda que,  nos autos  acima especificados,  conforme Ata de Audiência  de ID 72b69e1  foi

apurado  o  crédito  de  R$  51.000,00  (Cinquenta  e  um  mil  reais/Crédito  líquido  do  Autor/IRRF  isento),

atualizado até 01/07/2021. CERTIFICA mais, que foi determinada a expedição da presente certidão para

garantia  do  direito  do  credor  nos  autos  do  processo  de  Recuperação  Judicial  nº  nº

0063873-34.2021.8.19.0001, tramitando na 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO

ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO,  em  que  é  administrador  judicial  NAVEGA  ADVOGADOS

ASSOCIADOS. Constatei que o reclamante sobredito é credor da importância de R$ 51.000,00 (Cinquenta

e um mil  reais/Crédito líquido do Autor/IRRF isento)  tudo conforme atualização dos cálculos  de ID

c9f194a, datada de 01/07/2021. E, para constar, foi lavrada a presente certidão, aos dezenove de julho de dois

mil e vinte e um, que vai assinada pelo(a) senhor(a) Diretor(a) de Secretaria.

FERNANDA CARNEIRO BARACAT

                                                 Diretora de Secretaria

RIO DE JANEIRO/RJ, 19 de julho de 2021.

FERNANDA CARNEIRO BARACAT
Diretor de Secretaria

Firefox https://pje.trt1.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Autenticado/do...
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 29/07/2021

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





Viviane Alves de Deus
Advogada

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 
DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE 
JANEIRO

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AO PROCESSO 
Nº0063873.34.2021.8.19.0001

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

(Habilitação de crédito)

                ALAN BASTOS ALVES, brasileiro, solteiro, 
montador de estrutura metálica, com inscrição o IFP: 
051.354.285-10 CPF: 093.752.077-22 expedido pelo Detran, 
CTPS N: 95725, SÉRIE: 126/RJ, PIS: 127.712.876.27, filho de 
Leila Bastos Alves, residente da Rua Itaoca, n: 1.174, Apt:502, 
Bonsucesso, Rio de Janeiro, sem endereço eletrônico, vem 
assistido por sua advogada Dra Viviane Alves de Deus, inscrita 
regularmente na OAB/RJ 128.253, que ao final assina, com 
endereço comercial para fins de publicaçõe e intimações 
situado na Rua Cerqueira Daltro, n 183, sala 202, Cascadura, 
Rio de Janeiro, Cep: 21.380-320, e endereço 
eletrônico:vivielza@yahoo.com.br, diante de V.Exa propor a sua;

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

1







(privilegiado - crédito trabalhista)

                Em face de KABI INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A, 
inscrita no CNPJ sob o nº 33.328.980/0001-05, estabelecida 
na Avenida Pastor Martin Luther King Junior, nº 5205, Vicente 
de Carvalho, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21370-541, pelos fatos e 
motivos que adiante passa a expor: pelos motivos de fato e de 
direito que abaixo expõe:

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

        Informa o Requerente,  que não possui condições 
financeiras para arcar com as custas, sem o prejuízo de seu 
próprio sustento e de sua família conforme declaração em 
anexo, motivo pelo qual recorre aos benefícios da 
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DO SURGIMENTO DO CRÉDITO HABILITADO.

                              O Requerente, na qualidade de ex-
empregado da falida, ajuizou Reclamação trabalhista, 
postulando verbas trabalhistas não pagas. A ação fora tombada 
sob o nº0100193.90.2018.501.0017, o qual tramitou perante 
a 17ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, conforme 
andamento em anexo.

                           No referido processo a empresa em 
recuperação judicial fora condenada a pagar os valores 
reclamados, os quais totalizam a quantia de R$26.872,30 
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(vinte e seis mil oitocentos e setenta e dois reai e trinta 
centavos)

      
                            Uma vez decretada a quebra desta empresa e 
anunciada a sua recuperação judicial então promovida perante a 
este juízo, não restou outra alternativa o postulante senão 
habilitar seu crédito  nesta Ação para que possa eventualmente 
ver seu direito satisfeito nestes autos.

DO VALOR DO CRÉDITO E SUA CLASSIFICAÇÃO.

                                      O crédito do ora postulante monta em 
R$26.872,30 (vinte e seis mil oitocentos e setenta e dois 
reai e trinta centavos),conforme certidão de crédito em 
anexo.

DA IMPUGNAÇÃO DO DESAFIO DE 70% SOBRE DOS 
CRÉDITOS TRABALHISTAS

                                     O Requerente,não concorda com esse 
desafio no momento do pagamento de seus créditos 
trabalhistas, impugna-se a redução do pagamento do crédito do 
Requerente.

DOS PEDIDOS

Pelo exposto, requer:
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a)                 Deferimento da gratuidade de justiça;

b)                    A HABILITAÇÃO do  crédito do Requerente no 
valor de R$26.872,30 (vinte e seis mil oitocentos e setenta 
e dois reai e trinta centavos),com a correção monetária. 
Requer a manifestação do Ilustre Representante do Ministério 
Público, do Administrador judicial e que, ao final, a presente 
demanda seja julgada PROCEDENTE com a consequente 
habilitação do crédito da autora e recebimento do mesmo.
  

                                Requer provar o alegado por todos os 
meios de provas em direito admitidas, especialmente pelo 
depoimento pessoal do Requerido, juntada de documentos, 
expedição de ofícios e precatórias, vistorias e perícias, bem 
como demais provas que se fizerem necessárias.

                                                   À presente dá-se o valor de  
R$26.872,30 (vinte e seis mil oitocentos e setenta e dois 
reai e trinta centavos), para todos os efeitos legais.

Nestes termos,

Pede Deferimento.
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Rio de janeiro; 29.07.2021.

VIVIANE ALVES DE DEUS

OAB/RJ 128.253
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
17ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO
ATOrd 0100193-90.2018.5.01.0017
RECLAMANTE: ALAN BASTOS ALVES
RECLAMADO: KABI INDUSTRIA E COMERCIO S A

CERTIDÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO

JUDICIAL PJe-JT

         A Diretora de Secretaria da 17ª Vara do Trabalho da Cidade do Rio de

Janeiro, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA, especificamente para fins de habilitação perante o

MM. Juízo da 3ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, Erasmo Braga, 115 Lam. Central sala 713,

Centro, Rio de Janeiro, CEP 20020-903, nos autos da Ação de Requerimento de Recuperação Judicial de nº

0063873-34.2021.8.19.0001,que,  revendo  os  autos  da  Reclamação  Trabalhista  de  nº  ATOrd

0100193-90.2018.5.01.0017, entre partes  ALAN BASTOS ALVES,  exequente,  brasileiro(a),  portador  de

CTPS nº 95725, SÉRIE: 126/RJ, RG:  051.354.285-10, CPF 093.752.077-22, residente e domiciliado à Rua

Itaoca,  n:  1.174,  Apt:502,  Bonsucesso,  Rio  de  Janeiro,  CEP:  21061-020,  e  KABI  INDUSTRIA  E

COMÉRCIO  S/A,  Reclamada/devedora,  CNPJ  nº 33.328.980/0001-05,  administrada  judicialmente

por Navega Advogados Associado,  cumprindo o r.  comando judicial  de Id:  62aaef1,  foram apurados os

créditos a seguir discriminados, atualizados até 08/07/2021: crédito líquido devido ao Autor de R$ 26.872,30

(vinte e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta centavos), totalizando a execução em R$ 26.872,30

(vinte e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta centavos). Por ser expressão da verdade, f1irmo a

presente,  atribuindo-lhe  fé.  E  para  constar,  a  presente  foi  por  mim,  Vinícius  Teixeira  da  Silva,  Técnico

Judiciário, digitada e, eu, Claudia Agostinho Freire, Diretora de Secretaria, subscrevo e assino aos 28 dias do

mês de julho de 2021.

RIO DE JANEIRO/RJ, 28 de julho de 2021.

CLAUDIA AGOSTINHO FREIRE
Diretor de Secretaria

Firefox https://pje.trt1.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Autenticado/do...
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Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão RAFAEL WERNECK COTTA foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 02/08/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face

da decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se

manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

 

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de

ativos, mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que

poderá se dar por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o

Comitê de Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente

procedimento.

 

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao

pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a

embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter

funcionando.

 

               É o sucinto relatório.

 

               Examinados. Decido.

 

               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.

 

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o

enfrentamento de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas

atividades regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

 

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral,

narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a

autorização para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária

os equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da

parte que lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila

Palmares, Santo André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de

Imóveis da Comarca de Santo André/SP.

 





               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus

Reais do imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da

averbação estariam relacionados na presente Recuperação Judicial.

 

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu

artigo 68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz

poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de

financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e

direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas

atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

 

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o

pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a

manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de

Credores.

 

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de

Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições

legais.

 

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância

com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório

mensal as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito

garantido por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de

longo prazo.

 

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls.

447/449, e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da

atividade produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em

Recuperação Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as

respectivas informações, conforme manifestação do administrador judicial.

 

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números

Av.09 e Av. 13 da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores

já relacionados na presente Recuperação Judicial.  

 

Rio de Janeiro, 2 de agosto de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão GABRIEL TURIANO MORAES NUNES foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 02/08/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face

da decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se

manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

 

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de

ativos, mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que

poderá se dar por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o

Comitê de Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente

procedimento.

 

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao

pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a

embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter

funcionando.

 

               É o sucinto relatório.

 

               Examinados. Decido.

 

               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.

 

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o

enfrentamento de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas

atividades regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

 

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral,

narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a

autorização para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária

os equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da

parte que lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila

Palmares, Santo André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de

Imóveis da Comarca de Santo André/SP.

 





               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus

Reais do imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da

averbação estariam relacionados na presente Recuperação Judicial.

 

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu

artigo 68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz

poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de

financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e

direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas

atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

 

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o

pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a

manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de

Credores.

 

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de

Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições

legais.

 

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância

com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório

mensal as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito

garantido por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de

longo prazo.

 

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls.

447/449, e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da

atividade produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em

Recuperação Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as

respectivas informações, conforme manifestação do administrador judicial.

 

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números

Av.09 e Av. 13 da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores

já relacionados na presente Recuperação Judicial.  

 

Rio de Janeiro, 2 de agosto de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MARILICE DUARTE BARROS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 02/08/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face

da decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se

manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

 

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de

ativos, mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que

poderá se dar por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o

Comitê de Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente

procedimento.

 

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao

pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a

embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter

funcionando.

 

               É o sucinto relatório.

 

               Examinados. Decido.

 

               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.

 

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o

enfrentamento de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas

atividades regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

 

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral,

narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a

autorização para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária

os equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da

parte que lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila

Palmares, Santo André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de

Imóveis da Comarca de Santo André/SP.

 





               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus

Reais do imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da

averbação estariam relacionados na presente Recuperação Judicial.

 

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu

artigo 68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz

poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de

financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e

direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas

atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

 

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o

pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a

manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de

Credores.

 

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de

Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições

legais.

 

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância

com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório

mensal as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito

garantido por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de

longo prazo.

 

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls.

447/449, e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da

atividade produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em

Recuperação Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as

respectivas informações, conforme manifestação do administrador judicial.

 

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números

Av.09 e Av. 13 da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores

já relacionados na presente Recuperação Judicial.  

 

Rio de Janeiro, 2 de agosto de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão VIVIANE ALVES DE DEUS foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 02/08/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face

da decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se

manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

 

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de

ativos, mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que

poderá se dar por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o

Comitê de Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente

procedimento.

 

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao

pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a

embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter

funcionando.

 

               É o sucinto relatório.

 

               Examinados. Decido.

 

               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.

 

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o

enfrentamento de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas

atividades regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

 

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral,

narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a

autorização para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária

os equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da

parte que lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila

Palmares, Santo André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de

Imóveis da Comarca de Santo André/SP.

 





               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus

Reais do imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da

averbação estariam relacionados na presente Recuperação Judicial.

 

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu

artigo 68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz

poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de

financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e

direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas

atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

 

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o

pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a

manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de

Credores.

 

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de

Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições

legais.

 

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância

com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório

mensal as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito

garantido por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de

longo prazo.

 

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls.

447/449, e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da

atividade produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em

Recuperação Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as

respectivas informações, conforme manifestação do administrador judicial.

 

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números

Av.09 e Av. 13 da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores

já relacionados na presente Recuperação Judicial.  

 

Rio de Janeiro, 2 de agosto de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0063873-34.2021.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão BIANCA BARBOSA DE SOUZA foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 02/08/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Index 839 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face

da decisão de fl. 828, que determinou a intimação do MP e das Fazendas, a fim de que se

manifestassem acerca do pedido de fls. 447/449.

 

               Aduz a embargante que seu requerimento não se refere à venda ou alienação de

ativos, mas sim de garantia de operação de crédito, nos termos do artigo 69-A da LRF, que

poderá se dar por alienação fiduciária ou outra forma e, para tal fim, a lei exige apenas que o

Comitê de Credores seja ouvido, sendo que este ainda não foi instalado no presente

procedimento.

 

               Assevera que o MP e o Administrador Judicial manifestaram-se de forma favorável ao

pedido, contudo, aguardar a oitiva das Fazendas poderá retardar a decisão, prejudicando a

embargante e o resultado do processo, uma vez que depende de tais recursos para se manter

funcionando.

 

               É o sucinto relatório.

 

               Examinados. Decido.

 

               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.

 

               In casu, a recuperanda, às fls. 447/449, traz ao conhecimento deste juízo o

enfrentamento de dificuldades para a composição de seu capital de giro, a fim de manter suas

atividades regulares e o pagamento dos salários de seus funcionários.

 

               Em busca de linha de crédito junto às instituições financeiras e de crédito em geral,

narra que não está conseguindo antecipar seus recebíveis, razão pela qual requer a

autorização para conceder, em garantia de operação de crédito, inclusive alienação fiduciária

os equipamentos denominados Tornos CNC Centur 30 D e Centur 35 D, e a proporção da

parte que lhe pertence, qual seja 77,22 % do imóvel localizado à Rua Quatá, 622, Vila

Palmares, Santo André/SP, registrado sob a matrícula nº 86.337 no 1º Oficial de Registro de

Imóveis da Comarca de Santo André/SP.

 





               Outrossim, requer a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André para cancelamento de averbações registradas na Certidão de Ônus

Reais do imóvel que seria oferecido em garantia, uma vez que os créditos objetos da

averbação estariam relacionados na presente Recuperação Judicial.

 

               A lei 11.101 de 2005, recentemente alterada pela lei 14.112 de 2020, dispõe em seu

artigo 68-A: "Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz

poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de

financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e

direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas

atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos."

 

               Assim, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o

pedido se refere à garantia de operação de crédito, não sendo requisito determinado pela lei a

manifestação prévia do MP e das Fazendas, sendo apenas necessária a oitiva do Comitê de

Credores.

 

               Observa-se que, conforme artigo 28 da LRF, quando ainda não instalado o Comitê de

Credores, caso dos presentes autos, caberá ao administrador judicial exercer suas atribuições

legais.

 

               Nesse sentido, o administrador judicial, às fls. 779/783, manifesta a sua concordância

com os pedidos, com a ressalva de que a recuperanda deverá apresentar em seu relatório

mensal as respectivas informações quando da assinatura do contrato de operação de crédito

garantido por alienação fiduciário, tanto para a operação de curto prazo, quanto para a de

longo prazo.

 

               Isto posto, conheço dos embargos e acolho-os, para modificar a decisão de fls.

447/449, e autorizar a operação de crédito requerida, de modo a viabilizar a manutenção da

atividade produtiva, dos empregos e do cumprimento dos contratos pela sociedade em

Recuperação Judicial, devendo a recuperanda apresentar em seu relatório mensal as

respectivas informações, conforme manifestação do administrador judicial.

 

               Outrossim, defiro a expedição de ofício ao 1º Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Santo André/SP para cancelamento das averbações registradas sob os números

Av.09 e Av. 13 da Certidão de Ônus Reais do imóvel em referência, por se referirem a credores

já relacionados na presente Recuperação Judicial.  

 

Rio de Janeiro, 2 de agosto de 2021

Cartório da 3ª Vara Empresarial






