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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA 

DE DUQUE DE CAXIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

 

 

 

Processo: 0037024-38.2016.8.19.0021 
 

 

 

 

 

GUSTAVO BANHO LICKS, honrosamente nomeado para o cargo de 

Administrador Judicial  das empresas GMM Embalagens Industriais S .A e 

Metalbasa -  Metalúrgica da Bahia S.A.,  vem requerer a juntada do relatório 

referente ao mês de julho de 2016, que segue em anexo. 

 

Nestes termos, muito respeitosamente,  

Pede deferimento 

 

 

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2016. 

 

 

 

GUSTAVO BANHO LICKS 

CRC-RJ 087.155/O-7 

OAB/RJ 176.184  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relatório da Administração Judicial                                 

Empresa GMM Embalagens Industriais S.A 

e Metalbasa - Metalúrgica da Bahia S.A.                              

7ª Vara Cível da Comarca de Duque de Caxias 

Processo Judicial: 

0037024-38.2016.8.19.0021 

Período: Julho /2016 
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Preâmbulo 

  Há 55 anos no mercado de embalagens metál icas,  o Grupo SGM é 

referência regional no mercado de tambores de aço. Trabalhando com altos 

padrões de qualidade, a GMM e Metalbasa estão aprimorando seus 

processos e revitalizando sua identidade, visando atender as expectativas do 

mercado. 

  Atualmente o Grupo GMM e Metalbasa conta com duas fábricas 

de tambores de aço,  uma em São Francisco do Conde/Bahia e outra em 

Duque de Caxias/Rio de Janeiro que atendem a todo terr itório brasileiro e a 

diversos mercados como, petróleo (lubrif icantes e graxas), químico, 

petroquímico, exportação de sucos e alimentício.  

  Os tambores de aço das empresas do Grupo Metalbasa atendem 

as mais diversas especif icações de mercado (capacidades volumétricas,  

espessuras, acabamentos interno e externos), além de estarem submetidos a 

rigorosos padrões de conformidade técnica def inidos por normas nacionais  

(ABNT e INMETRO) e Internacionais (ONU e DOT).  

Os produtos e serviços das empresas do Grupo Metalbasa são 

garantidos por um padrão do Sistema de Gerenciamento da Qual idade em 

conformidade com os requisitos da norma NBR ISO 9001:2000. A Metalbasa 

Metalúrgica da Bahia S/A obteve sua primeira certif icação ISO 9002 em 

Fevereiro de 1999, e a atual ização para a Norma ISO 9001:2000 em 

novembro de 2005.  

A GMM Embalagens Industriais S/A obteve a certif icação do seu 

Sistema de Gerenciamento da Qualidade (NBR ISO 9001:2000) em julho de 

2006. O BVQI do Brasil  foi a Sociedade Certif icadora das duas empresas do 

Grupo Metalbasa.  
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O pedido de Recuperação Judicial foi distribuído em 04 de julho 

de 2016 para a 7ª Vara Empresarial da Comarca de Duque de Caxias-RJ. O 

Processamento da Recuperação Judicial  foi  deferido em 09 de setembro de 

2016. 

No decurso da recuperação judicial,  foram publicados os 

seguintes editais:  

a)  O edital do artigo 52º,  § 1º da Lei  11.101/2005 foi 

publ icado em 16 de novembro de 2016;  

b)  O Plano de Recuperação Judicial  do artigo 53º da Lei  

11.101/2005 foi apresentado no dia 16 de novembro de 

2016. 

c)  O último dia do prazo para apresentação das divergências 

administrativas do artigo 7º § 1º foi em 07 de dezembro de 

2016. 

Em cumprimento ao artigo 22º, inciso II ,  al ínea “c”,  da Lei  

11.101/2005, o administrador judicial  vem apresentar o Relatório da 

Administração Judicial ,  referente ao mês de  Julho  de 2016, no i tem assim 

dispostos:  

I .  Análise f inanceira; e 

II .  Conclusão. 
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I. Análise Financeira: 

Em setembro de 2016 foi  sol icitadoàs empresas os seguintes 

documentos: (i )  balancete contábil  anal ít ico,  ( i i )  demonstração do resultado 

do exercíc io e ( i i i )  extratos bancários.  

Em análise aos documentos recebidos, foram elaborados os 

estudos contábeis e f inanceiros que serão evidenciados nos tópicos a seguir:  

a.  Receitas;  

b.  Despesas;  

c.  Resultado f inanceiro;  

d.  Ativo;  e 

e.  Passivo exig ível e patrimônio l íquido. 

 

a) Receitas: 
 

A receita obtida pelas recuperandas no mês de  Julho somou 

R$255.508 (duzentos e c inquenta e c incomil  e quinhentos e oito reais),  

divididas da seguinte maneira:  

•  A receita obtida pela empresa GMM foi  de R$ 82.786 

(oitenta e dois mil e setecentos e oi tenta e seis reais).  

•  A recuperanda Metalbasa contabi l izou receita de 

R$172.722 (cento e setenta e dois mil  e setecentos e vinte 

e dois reais).  

 





 

b) Custos e Despesas:
 

O total dos custos e

foi de R$ 853.414

quatorze reais)divididos da seguinte forma

•  O 

(quatrocentos e oito mil  e quinhentos e vint

deste total temos que 

R$

reais),  

(duzentos e nove mil  e duzentos e quarenta e nove reais),  

as despesas operacionais foram de R$ 40.762 (quarenta 

mil setecentos e sessenta e dois  reais) e as despesas 

f inanceiras somaram R$ 141.763 (cento e quar

mil setecentos e sessenta e três reais). 

•  Os gastos totais da Metalbasa somaram R$ 

(quatrocentos e 

 
 

Gráfico 1: Evolução da Receita Líquida 

Despesas: 

total dos custos e despesas das recuperandas

853.414 (oitocentos e cinquenta e trêsmil

)divididos da seguinte forma: 

O total gasto pela GMM, em  Julho 

quatrocentos e oito mil e quinhentos e vint

deste total temos que o pagamento de tributos foi de 

R$16.754 (dezesseis  mil  setecentos e cinquenta e quatro 

reais),  os custos industr iais da GMM somaram R$ 209.249 

(duzentos e nove mil e duzentos e quarenta e nove reais),  

as despesas operacionais foram de R$ 40.762 (quarenta 

mil setecentos e sessenta e dois reais) e as despesas 

f inanceiras somaram R$ 141.763 (cento e quar

mil setecentos e sessenta e três reais).  

Os gastos totais da Metalbasa somaram R$ 

(quatrocentos e quarenta e quatro 

jul/16

R$ 82.786

R$ 172.722

Receita Mensal Jul/2016

GMM METALBASA
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das recuperandas no mês de  Julho 

mile quatrocentos e 

Julho foi de R$ 408.528 

quatrocentos e oito mil e quinhentos e vinte e oito reais) ,  

pagamento de tributos foi de 

16.754 (dezesseis mil  setecentos e c inquenta e quatro 

custos industr iais da GMM somaram R$ 209.249 

(duzentos e nove mil e duzentos e quarenta e nove reais) ,  

as despesas operacionais foram de R$ 40.762 (quarenta 

mil setecentos e sessenta e dois  reais) e as despesas 

f inanceiras somaram R$ 141.763 (cento e quarenta e um 

mil setecentos e sessenta e três reais).  

Os gastos totais da Metalbasa somaram R$ 444.886 

quarenta e quatro mil e oitocentos e 





oitenta e seis

pagamento de tributos total izou R$ 43.215 (quar

três mi l e duzentos e quinze reais),  

incorridos pela recuperanda no mês em anál ise foram de 

R$ 156.399 (cento e cinquenta e seis mil e trezentos e 

noventa e nove reais),  as despesas operacionais  foram de 

R$ 115.160 (cento e qui

as despesas f inanceiras totalizaram R$ 130.112 (cento e 

trinta mil e cento e doze reais)

 

 

 

c) Resultado financeiro:
 

No mês de 

de R$ 597.906 (quinhentos e noventa e sete mil  e novecentos e seis

tendo a GMM apresentado prejuízo de R$ 325.742 (trezentos e vinte e cinco 

mil e setecentos e quarenta e dois reais) e a Metalbasa contabil izado 

 
 

oitenta e seis reais),  do total  despendido temos que 

pagamento de tributos total izou R$ 43.215 (quar

três mil  e duzentos e quinze reais),  os custos industriais  

incorr idos pela recuperanda no mês em anál ise foram de 

R$ 156.399 (cento e cinquenta e seis mil e trezentos e 

noventa e nove reais),  as despesas operacionais  foram de 

R$ 115.160 (cento e quinze mil e cento e sessenta reais)  e 

as despesas f inanceiras totalizaram R$ 130.112 (cento e 

trinta mil e cento e doze reais).  

Gráfico 2: Despesa Mensal 

Resultado financeiro: 

No mês de  Julho as duas empresas somaram

quinhentos e noventa e sete mil  e novecentos e seis

tendo a GMM apresentado prejuízo de R$ 325.742 (trezentos e vinte e cinco 

mil e setecentos e quarenta e dois reais) e a Metalbasa contabil izado 

-R$ 408.528

-R$ 444.886

jul/16

Custos e Despesas Mensais Jul/2016 

GMM METALBASA
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reais),  do total  despendido temos que o 

pagamento de tributos total izou R$ 43.215 (quarenta e 

os custos industr iais 

incorr idos pela recuperanda no mês em anál ise foram de 

R$ 156.399 (cento e cinquenta e seis mil e trezentos e 

noventa e nove reais),  as despesas operacionais  foram de 

nze mil e cento e sessenta reais)  e 

as despesas f inanceiras total izaram R$ 130.112 (cento e 

 

as duas empresas somaram resultado negativo 

quinhentos e noventa e sete mil e novecentos e seis reais),  

tendo a GMM apresentado prejuízo de R$ 325.742 (trezentos e vinte e cinco 

mil e setecentos e quarenta e dois reais) e a Metalbasa contabil izado 

Custos e Despesas Mensais Jul/2016 





prejuízo de R$ 272.164 (duzentos e setenta e dois mil e cento e sessenta e 

quatro reais),  conforme gráfico abaixo

 

 

d) Ativo: 
 

Ao final do mês de 

um saldo total de Ativos de R$ 

trinta e dois mil e trezentos e v inte

correspondia a 70,34

cento) deste total,  co

 

Disponível

Clientes 

Devedores Diversos

Estoques

 
 

2.164 (duzentos e setenta e dois mil  e cento e sessenta e 

conforme gráfico abaixo:  

Gráfico 3: Resultado Mensal 

Ao final do mês de  Julho  de 2016, a recuperanda GMM

um saldo total de Ativos de R$ 38.932.320 (trinta e oitomilhões

e trezentos e v inte reais),  sendo que o ativo 

70,34% (setenta inteiros e trinta e quatro

conforme tabela abaixo:  

GMM JUL/16 

ATIVO R$ 38.932.320 

CIRCULANTE R$ 11.545.756 

Disponível R$ 275.030 

 R$ 382.728 

Devedores Diversos R$ 1.746.699 

Estoques R$ 5.160.490 

-R$ 325.742

-R$ 272.164

jul/16

Resultado Mensal Jul/2016

GMM METALBASA
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2.164 (duzentos e setenta e dois mil e cento e sessenta e 

 

recuperanda GMM possuía 

milhõesnovecentos e 

reais),  sendo que o ativo não circulante 

trinta e quatro centésimos por 

% 

 100,00% 

 29,66% 

 0,71% 

 0,98% 

 4,49% 

 13,26% 
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Outros Créditos R$ 3.980.809 10,22% 

NÃO CIRCULANTE R$ 27.386.564 70,34% 

Coligadas R$ 10.244.771 26,31% 

Processos cíveis/trabalhistas R$ 528.626 1,36% 

Direitos a Receber R$ 1.930.026 4,96% 

Despesas Diferidas R$ 5.800.050 14,90% 

Imobilizado R$ 8.380.186 21,53% 

Diferido R$ 232.278 0,60% 

Intangível R$ 270.627 0,70% 

Tabela 1: AtivoGMM 

 

A Metalbasa, ao f im do mês de julho, possuía saldo total de 

Ativos de R$ 28.323.938 (vinte e oito milhões trezentos e v inte e três mi l e 

novecentos e tr inta e oito reais),  deste total  as contas mais signif icativas 

foram: Imobilizado que representava 32,61% (trinta e dois inteiros e 

sessenta e um centésimos por cento) e Investimento em Col igadas com 

24,15% (vinte e quatro inteiros e quinze centésimos por cento) do total  de 

Ativos, como se verif ica em tabela abaixo: 

METALBASA JUL/16 % 

ATIVO R$ 28.323.938 100,00% 

CIRCULANTE R$ 6.417.895 22,66% 

Disponível R$ 75.768 0,27% 

Clientes R$ 960.283 3,39% 

Devedores diversos R$ 446.344 1,58% 

Estoques R$ 1.005.890 3,55% 

Outros créditos R$ 376.236 1,33% 

Despesas antecipadas R$ 3.553.374 12,55% 

NÃO CIRCULANTE R$ 21.906.043 77,34% 

Coligadas R$ 6.838.978 24,15% 

Processos cíveis/trabalhistas R$ 529.621 1,87% 

Despesas diferidas R$ 3.893.076 13,74% 

Direitos a receber R$ 588.842 2,08% 

Investimentos R$ 94.837 0,33% 

Imobilizado R$ 9.235.209 32,61% 

Intangível R$ 725.480 2,56% 

Tabela 2: Ativo Metalbasa 
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e) Passivo exigível e patrimônio líquido: 
 

Ao findar de Julho a recuperanda GMM contabil izava em seu 

Passivo Exigível  e Patrimônio Líquido o saldo de R$ 38.932.323 (tr inta e oito 

milhões novecentos e trinta e dois mil e trezentos e vinte e três reais),  e as 

contas com a maior representatividade desse total  foram: Capital Social com 

21,58% (vinte e um inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento) e 

Contas a pagar com 21,48% (vinte e um inteiros e quarenta e oito centésimos 

por cento) do total ,  conforme demonstrado em tabela abaixo:  

GMM JUL/16 % 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 38.932.323 100,00% 

CIRCULANTE R$ 14.979.602 38,48% 

Fornecedores R$ 5.768.103 14,82% 

Tributos a Pagar R$ 4.835.338 12,42% 

Empréstimos R$ 2.141.789 5,50% 

Contas a pagar R$ 2.234.372 5,74% 

NÃO CIRCULANTE R$ 22.073.954 56,70% 

Financiamentos  R$ 15.588 0,04% 

Empréstimos R$ 7.180.309 18,44% 

Tributos parcelados R$ 6.514.443 16,73% 

Contas a pagar R$ 8.363.614 21,48% 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 1.878.767 4,83% 

Capital social  R$ 8.400.000 21,58% 

Reserva de Contingência R$ 430.086 1,10% 

Prejuízos acumulados  -R$ 3.987.939 -10,24% 

Resultado do Exercício -R$ 2.972.035 -7,63% 

Ajuste de Exercícios R$ 8.655 0,02% 

Tabela 3: Passivo e Patrimônio LíquidoGMM 

 

Ao fim do mês de  Julho  a recuperanda Metalbasa total izava em 

seu Passivo Exigível e Patrimônio Líquido o valor  de R$ 28.323.939 (vinte e 

oi to mi lhões trezentos e v inte e três mil  e novecentos e trinta e nove reais) ,  

deste total as contas mais signif icativas foram: Capital Social  com 45,30% 

(quarenta e cinco inteiros e tr inta centésimos por cento) e Prejuízos 
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acumulados com representação negativa de 27,51% (vinte e sete inteiros e 

cinquenta e um centésimos por cento) do total,  conforme mostrado na 

tabela abaixo:  

METALBASA JUL/16 % 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 28.323.939 100,00% 

CIRCULANTE R$ 11.174.078 39,45% 

Fornecedores R$ 2.065.336 7,29% 

Tributos a pagar R$ 6.759.876 23,87% 

Empréstimos R$ 951.396 3,36% 

Contas a pagar R$ 1.397.470 4,93% 

NÃO CIRCULANTE R$ 10.280.642 36,30% 

Financiamento R$ 217.415 0,77% 

Empréstimos R$ 3.064.803 10,82% 

Coligadas/ Acionistas R$ 2.167.796 7,65% 

Tributos parcelados R$ 1.577.523 5,57% 

Contas a pagar R$ 3.253.105 11,49% 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 6.869.219 24,25% 

Capital social  R$ 12.830.066 45,30% 

Ajustes de avaliação patrimonial R$ 3.128.682 11,05% 

Reserva de lucro R$ 46.883 0,17% 

Reserva de incentivo fiscal R$ 8.289 0,03% 

Reserva de contingência R$ 48.056 0,17% 

Ações em tesouraria -R$ 59.527 -0,21% 

Prejuízos acumulados  -R$ 7.792.262 -27,51% 

Resultado do exercício -R$ 1.307.923 -4,62% 

Ajuste do exercício anterior -R$ 33.045 -0,12% 

 

II. Conclusão: 

As operações na fábrica instalada na cidade de Duque de Caxias 

na Rodovia Washington Luís estão paradas e as atividades na fábrica 

implantada na cidade de São Francisco do Conde estão operando com 

capacidade reduzida.  

As Recuperandas, até o presente momento,  não apresentaram ao 

Administrador Judicialos documentos contábeis (balancetes,  demonstrativos 
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de resultado e extratos bancários) do mês de outubro 2016para o 

cumprimento do artigo 22º, II ,  al ínea c da Lei 11.101/2005. 

Da análise da documentação contábi l  enviada podemos concluir  

que as receitas no mês de julho não foram sufic ientes para cobrir as 

despesas, o que gerou prejuízo emambas as empresas.  

Estas eram as informações que puderam ser prestadas no 

momento. 

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2016. 

 

 

GUSTAVO BANHO LICKS 

CRC-RJ 087.155/O-7 

OAB/RJ 176.184 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0037024-38.2016.8.19.0021 
Fase: Juntada

Data da Juntada 05/01/2017

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





 

 

EXMO. MM. JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS - RJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref. Proc. Nº 0037024-38.2016.8.19.0021 
 
 
 
 
 
 

RAFT EMBALAGENS LTDA., já devidamente qualificada nos autos da Recuperação Judicial 
requerida por GMM EMBALAGENS INDUSTRIAIS S.A. E METALBASA METALURGIA DA BAHIA S.A., vem, 
respeitosamente, através de seus patronos, perante V. Exa., com fundamento no artigo 55 da Lei nº 
11.101/05, apresentar  

 
OBJEÇÃO 

 
Ao Plano de Recuperação Judicial apresentado por GMM EMBALAGENS INDUSTRIAIS S.A. E METALBASA 
METALURGIA DA BAHIA S.A, nos termos das fls. 660/719, requerendo, desde já, a intimação das 
Recuperandas para apresentarem uma nova proposta de plano, em razão das nulidades constantes e 
abaixo apresentadas ou, por hipótese, seja determinada a imediata designação de Assembleia Geral de 
Credores, a fim de que seja posto em votação o referido plano. 
 
 

Termos em que 
Pede Deferimento 

 
Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2017 

 
 
 

Gabriel Borsotto Thode 
OAB/RJ 189.146 

Nelson Ivan Pientzenauer Pacheco Junior 
OAB/RJ 90.729 

 
 
 
 
 
 

 







 

 

I. DA TEMPESTIVIDADE 
 
1. Cumpre mencionar que ainda não foi publicado o Edital de Aviso de Recebimento do Plano, 
tampouco o 2º Edital de Credores, razão pela qual não se deu por iniciado o prazo de 30 (trinta) dias 
para apresentação da presente objeção ao PRJ, na forma do artigo 55 da Lei 11.101/05. 
 
2. Não obstante, imperioso ressaltar que a publicação do referido edital não é considerada 
condição sine qua non para apresentação da presente objeção, uma vez que a mera apresentação da 
objeção já é suficiente para desencadear a designação da Assembleia Geral de Credores, na forma do 
artigo 56 da Lei 11.101/05. 
 
3. Alie-se a isso o fato de que o Novo Código de Processo Civil foi cristalino e cirúrgico ao 
estabelecer que a prática de atos extra temporâneos será considerada válida, consoante artigo 188 c/c 
218, §4º do NCPC1. 
 
4. Desta forma, não pairam dúvidas quanto à tempestividade da presente objeção ao Plano 
de Recuperação Judicial. 

 
 

II. DO PLANO APRESENTADO E TRATAMENTO DISPENSADO AOS CRÉDITOS DA RAFT 
EMBALAGENS LTDA. 

 
5. Conforme disposto na Relação de Credores apresentada pelas Recuperanas, foi a 
Requerente listada como credora quirografária da quantia de R$ R$ 2.919.655,15 (dois milhões, 
novecentos e dezenove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos), sendo R$ 
2.897.759,15 (dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e 
quinze centavos) em face da 1ª Recuperanda (GMM Embalagens) e R$ 21.896,00 (vinte e um mil, 
oitocentos e noventa e seis reais) em face da 2ª Recuperanda (Metalbasa). 
 
6. Oportuno mencionar que os valores acima mencionados foram objeto de divergência de 
créditos apresentada pela Requerente, a fim de que seja reconhecida a existência de um crédito no 
valor de 3.510.318,41 (três milhões, quinhentos e dez mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e um 
centavos), a qual ainda pendente de análise pelo Ilmo. Administrador Judicial. 
 
7. Pois bem, em razão da classificação na relação de credores, estabeleceu o Plano de 
Recuperação Judicial que o pagamento dos créditos existentes em favor da Requerente seriam 
realizados através da constituição de um Fundo de Investimentos Imobiliários - FII, que possuirá como 
ativo um imóvel de propriedade das Recuperandas, a fim de que os créditos detidos pelos credores das 
classes II e III fosse realizado através dos valores obtidos na locação do referido imóvel às Recuperandas, 
na forma como estabelecido nas Cláusulas 8.1.4 c/c 9.2 do Plano de Recuperação Judicial. 
 
8. Em que pese os argumentos apresentados pela Recuperanda, no sentido de que o Plano 
de Recuperação Judicial apresentado cumpriria os requisitos da Lei 11.101/05, bem como se 
demonstraria viável do ponto de vista econômico-financeiro, cumpre mencionar que, em verdade, 

                                                           
1Art. 188.  Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se 
válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.  
Art. 218.  Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. 
§ 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. 

 





 

 

carece o referido Plano de Recuperação de diversos requisitos mínimos para sua validade, bem como 
não apresentaram as Recuperandas meios suficientes a evidenciar a viabilidade das metodologias de 
pagamento apresentadas, conforme será devidamente analisado em seguimento. 
 
 
III. DAS RAZÕES PARA OBJEÇÃO AO PLANO 
 
III.1 DAS PREVISÕES GENÉRICAS DE REESTRUTURAÇÃO 

 
9. Inicialmente cumpre trazer ao conhecimento deste D. Juízo, bem como demais credores 
das Recuperandas, a flagrante nulidade do Plano de Recuperação Judicial apresentado e que será 
submetido à votação pela Assembleia de Credores a ser designada nos autos da presente Recuperação 
Judicial. 
 
10. Isso porque, nos termos do artigo 53 da Lei 11.101/05, vislumbra-se como requisito 
essencial ao Plano de Recuperação Judicial a necessária demonstração PORMENORIZADA dos meios de 
recuperação da empresa, a saber: 
 

Art. 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo 
improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento 
da recuperação judicial, sob pena de convolação em falência, e deverá conter: 
I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o 
art. 50 desta Lei, e seu resumo; 

(grifou-se) 
 
11. Verifica-se, todavia, que o Plano apresentado pelas Recuperandas não cumpriu com o 
determinado pelo inciso I do artigo 53, tendo se limitado a apresentar estipulações para a 
reestruturação das Recuperandas de forma genérica e, única e exclusivamente, com base em previsões 
futuras, bem como sem qualquer lastro probatório mínimo de sua ocorrência, nos termos do abaixo 
explorado: 
 
 
III.1.1 DA CLÁUSULA 8.6 – OBTENÇÃO DE LINHAS DE CRÉDITO 
 
12. Estabeleceu o Plano de Recuperação, em sua cláusula 8.6, a possibilidade de obtenção de 
linhas de financiamento de qualquer natureza, a saber: 
 

8.6. Possibilidade de obtenção de linhas de financiamento 
As recuperandas poderão obter quaisquer linhas de financiamento de qualquer natureza, 
créditos estes que serão considerados extra-concursais, ou seja, não estão sujeitos ao 
concurso de credores sujeitos a Recuperação Judicial. 

 
13. Como de conhecimento geral, a obtenção de financiamentos por empresas em dificuldade, 
denominado dinheiro novo, é condição sine qua non para o soerguimento econômico das empresas, 
uma vez que sem a injeção de capital não se viabiliza a consecução e cumprimento de um plano de 
recuperação judicial. 
 





 

 

14. Ocorre que, a obtenção de valores não pode ser realizada de forma indistinta como 
determinado na Cláusula 8.6. Trata-se de empresas em recuperação judicial, altamente endividadas, 
com atividades empresariais em setor que vivencia grande crise econômico-financeira, estando 
inclusive uma das Recuperandas com suas atividades suspensas, ou seja, sem auferir renda para 
cumprimento de um plano de recuperação judicial, tampouco quitar eventual financiamento. 
 
15. Permitir que as Recuperandas tomem crédito no mercado financeiro de forma indistinta 
se equipara a assinatura de um cheque em branco às Recuperandas que, em tese, poderão se endividar 
ainda mais, onerar bens do seu ativo circulante – o que é vedado pela Lei de Recuperação Judicial -, 
conceder garantias aos financiadores, tudo isso em detrimento ao interesse e direito dos demais 
credores da presente recuperação judicial. 
 
16. Para que seja viável analisar a pertinência e viabilidade econômica da tomada de novos 
financiamentos, faz-se necessária a exposição detalhada dos valores que necessitam as Recuperandas, 
a forma e condições de tomada dos financiamentos – se serão abusivas ou compatíveis com o mercado 
– eventual necessidade de concessão de garantias e todas as questões econômicas que envolvem a 
tomada de financiamentos no mercado, bem como disponibilização de condições igualitárias a todos os 
credores para aportar capital nas referidas empresas. 
 
17. Sem que sejam detalhadas as condições acima mencionadas é impossível dar credibilidade 
a qualquer viabilidade de obtenção de novos financiamentos, mesmo aquelas vagamente apresentadas 
no Plano em comento. 
 
18. Dessa forma, não há condições de ser apreciado o Plano apresentado, que viola 
frontalmente dispositivo legal, pois não observou elemento indispensável determinado pela Lei 
11.101/05, que acarreta a impossibilidade de aferir se as Recuperandas terão condições de manter suas 
atividades, obter novos financiamentos e saldar seus débitos. 

 

 
III.1.2 DA CLÁUSULA 8.7 E 8.13 – TRANSFORMAÇÃO DA METALBASA EM SOCIEDADE ANÔNIMA 

PELA INCORPORAÇÃO DA GMM 
 
19. Nos termos das Cláusulas 8.7 e 8.13 do Plano de Recuperação Judicial, restou estabelecida 
a possibilidade da transformação da Metalbasa em Sociedade Anônima, mediante a incorporação da 
GMM, a saber: 
 

8.7. Transformação da recuperanda Metalbasa de Sociedade Limitada em Sociedade 
Anônima (S.A.) 
A recuperanda Metalbasa poderá optar por transformar o tipo societário de sociedade 
limitada para sociedade anônima de capital fechado, após realizar a incorporação da 
empresa GMM. Neste caso deverão ser elaborados todos os instrumentos societários 
necessários e exigidos pela Junta Comercial competente, observados os dispostos na Lei das 
S.A. vigente. 
(...) 
8.13. Incorporação da GMM na Metalbasa 
Será feita a Incorporação da empresa GMM na recuperanda Metalbasa, extinguindo o CNPJ 
e a operação da GMM, vez que serão vendidas as máquinas e equipamentos da GMM e a 
operação será descontinuada. 





 

 

20. Como de conhecimento, bem como estabelecido no artigo 50 da Lei 11.101/05, é 
considerado um dos meios de recuperação judicial a possibilidade de cisão, fusão e incorporação 
societária, os quais, inclusive, muito utilizados pelas empresas em dificuldade como forma de otimizar 
os ativos e operações, tornando a atividade mais rentável do ponto de vista econômico e financeiro. 
 
21. Ocorre que, a realização de operações societárias não pode ser adotada de forma 
indistinta, sob pena de prejudicar o interesse dos credores das Recuperandas. 
 
22. Novamente, para que seja possível averiguar a pertinência, interesse e viabilidade 
econômico financeira da operação societária pretendida pelas Recuperandas, faz-se necessário 
estabelecer todas as premissas, justificativas,  forma e prazo para realização das operações, caso 
contrário a transformação de uma das Recuperandas em S.A., mediante incorporação da outra 
Recuperanda poderá acarretar verdadeira fraude aos credores. 

 

23. Aliás, quais seriam os fundamentos para transformação da Metalbasa em Sociedade por 
Ações? Seria para facilitar o ingresso de recursos financeiros para propiciar a recuperação dos negócios? 
Caso positivo, qual a justificativa para que as Recuperandas não expusessem as justificativas para tal 
operação societária? 

 

24. Essas são as inseguranças que pairam sobre a disposição ora questionada, uma vez que se 
encontram os credores impedidos de analisar criticamente a pretensão das Recuperandas na 
incorporação da GMM pela Metalbasa, bem como a transformação da Metalbasa em Sociedade por 
Ações. 
 
25. Assim, não se mostra presente o requisito da descrição pormenorizada para a recuperação 
financeira das Recuperandas, na forma como exigido pelo artigo 53, inciso I da Lei 11.101/05, sendo, 
por conseguinte, flagrantemente nulo de pleno direito o plano de recuperação judicial apresentado, 
fazendo necessária a intimação das Recuperandas para que prestem os esclarecimentos necessários e, 
posteriormente, seja designada a assembleia geral de credores para que seja discutido o referido PRJ. 
 
 
III.1.6 DA CLÁUSULA 2.1 E 11 – DO PASSIVO TRIBUTÁRIO 
 
26. Nos termos das fls. 679 dos, especificamente na Cláusula 2.1 e 11, as Recuperandas fizeram 
constar a existência de um relevante passivo tributário, o qual sujeito a redução por conta de pareceres 
apresentados por escritórios especializados acerca da não incidência dos referidos tributos, a saber: 

 
2.1. Análise do Endividamento 
(...) 
Com relação aos créditos não sujeitos à Recuperação Judicial, a recuperanda possui 
endividamento advindo de Tributos Federais, que deverão, em momento oportuno, serem 
analisados por escritório de advocacia especializado na área tributária, já que o 
entendimento de alguns especialistas consultados pela empresa é que grande parte dos 
tributos não são devidos. Posteriormente, quando se tiver o valor realmente devido, as 
recuperandas deverão adentrar a regime de parcelamento especial dos tributos federais 
mais adequado  naquele momento. 
 
 





 

 

11. Endividamento Tributário 
Estimativa dos Débitos Tributários. O passivo tributário será submetido à análise do 
Escritório de Advocacia que for contratado para esta finalidade, com vistas a identificar a 
realidade do contingenciamento tributário, duplicidades; parcelamentos em curso; saldo a 
pagar; ingresso e/ou permanência Programas Especiais de Recuperação Fiscal – REFIS, em 
suas diversas modalidades e legislações sucessivas; hipótese de incidência tributária; base 
de cálculo; alíquotas; valendo-se da legislação, doutrina aplicável e jurisprudência 
majoritária dos Tribunais, em especial, Superiores e as consequências eventuais e 
resultantes. 

 
27. Entenderam as Recuperandas que uma das formas de sua recuperação judicial seria 
consistente na redução do seu passivo tributário, em razão da existência de pareceres de especialistas 
consultados, no sentido de que o referido passivo haveria de ser reduzido, por conta da não incidência 
de tributos nas operações das Recuperandas. 
 
28. Ocorre que, novamente, não foram detalhados de forma pormenorizada – nos termos do 
artigo 50, inciso I da Lei 11.101/05 -, como se daria a redução/renegociação do passivo tributário das 
Recuperandas. 
 
29. Isso porque, não foi apresentado pelas Recuperandas qual seria o valor do passivo 
tributário – ao menos um valor estimado, que geralmente é estimado a maior para dar segurança às 
contingências da empresa -, a fim de que fosse possível avaliar a viabilidade econômica da pretensão 
das Recuperandas em negociar o referido passivo. 
 
30. No mesmo sentido, também não foi apresentado quais seriam os tributos supostamente 
não devidos, bem como quais seriam os argumentos encontrados pelos consultores das Recuperandas 
pela sua não incidência, sendo certo que somente pela análise de tais questões poderia se verificar se, 
de fato, a redução do passivo tributário possui fundamentos, mínimos que sejam. 
 
31. Alie-se a isso o fato de que não foram detalhados quais seriam os consultores que 
apresentaram pareceres às Recuperandas quanto a não incidência dos tributos, para que seja possível 
apurar a expertise de cada consultor e a confiabilidade dos referidos pareceres, mantendo-se o devido 
respeito aos consultores que prestaram esclarecimentos às Recuperandas. 
 
32. Ou seja, novamente, apresentaram as Recuperandas uma disposição totalmente genérica 
e abstrata, que não traz consigo o detalhamento exigido pela Lei de Recuperação Judicial, acarretando 
uma total insegurança jurídica, quiçá inviabilidade jurídica, para que seja possível analisar o PRJ 
apresentado pelas Recuperandas. 
 
33. Sem que seja detalhado o valor estimado do passivo, quais os tributos supostamente não 
incidentes na operação das Recuperandas e quais os fundamentos para sua não incidência, não há como 
se averiguar se a redução do passivo tributário seria viável. 
 
34. Desta forma, imperiosa se faz a imediata intimação das Recuperandas para cumprir o 
disposto no artigo 53, I da Lei nº 11.101/05, detalhando seus meios de recuperação, a fim de que a 
viabilidade de sua manutenção seja aferida pelos credores. 
 
 





 

 

III.2 DA INVIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA DO PLANO 
 
35. Ato contínuo, imperioso destacar que Plano de Recuperação Judicial ora impugnado 
também não atende ao requisito constante no artigo 53, inciso II da Lei 11.101/05, a saber: 

 
“Art. 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo 
improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento 
da recuperação judicial, sob pena de convolação em falência, e deverá conter: 
(...) 
II – demonstração de sua viabilidade econômica; e(...)” 

(grifou-se) 
 

36. Nos termos da Cláusula 1, sustentam as Recuperandas que o plano seria viável 
economicamente, com base em premissas lastreadas em eventos futuros, as quais sujeitas a inúmeras 
invariáveis, supostamente fora do controle das Recuperandas, a saber: 
 

Todas as informações utilizadas, dentre elas, previsões, expectativas sobre eventos futuros, 
estratégias, projeções, e tendências financeiras que afetam as atividades da recuperanda, 
constituem estimativas. 
As propostas de melhoria e os consequentes efeitos na geração de valor da recuperanda 
pode depender e, inclusive, ser substancialmente alterados em razão de muitos fatores 
importantes e incontroláveis, tais como: (i) flutuações de mercado e do comportamento de 
outras partes interessadas; (ii) aspectos operacionais que podem fugir do controle ou 
divergir das expectativas dos gestores, como, por exemplo, aumento inesperado no Custo 
do Produto Vendido; (iii) alterações na regulamentação governamental do setor; 
(iv)condições políticas no Brasil; (v) mudança da situação macroeconômica do Brasil; (vi) 
disponibilidade de caixa para realizar desembolsos necessários à implementação das ações 
de melhoria; (vii) a qualidade de crédito dos clientes; (viii) o nível de endividamento e demais 
obrigações; (ix) capacidade de obtenção de financiamento; (x) inflação e flutuações de taxa 
de juros; (xi) intervenções governamentais que podem resultar em mudanças no ambiente 
econômico, tributário ou regulatório. 

 
37. O simples fato do Plano de Recuperação Judicial – peça primordial e essencial ao bom 
andamento e conclusão de um processo re-organizacional – ter a sua viabilidade econômica pautada 
em eventos futuros e incertos, por si só, já seria suficiente a se concluir pela ausência de viabilidade 
econômica, uma vez que não há certeza, mínima que seja, quanto à ocorrência dos eventos esperados 
pelas Recuperandas. 
 
38. Ocorre que, diversas das supostas variáveis que fugiriam ao controle das Recuperandas 
configuram verdadeira comprovação de que o plano de recuperação apresentado não possui viabilidade 
econômica-financeira.  
 
39. Isso porque, como seria possível considerar que aspectos operacionais como questões que 
fugiram ao controle dos diretores das Recuperandas, especialmente em relação à projeções e 
estimativas apresentadas? O que se verifica, em verdade, é uma superestimação pelas Recuperandas 
da capacidade de faturamento, acompanhada de uma subestimação do seu endividamento. 
 





 

 

40. Trata-se de uma receita que certamente acarretará em uma falência das Recuperandas, e 
não sua recuperação, até porque estimam as Recuperandas que o seu faturamento será incrementado 
na ordem de 10% ao ano, o que nos leva a questionar: Qual empresa brasileira, em meados de uma das 
maiores crises econômico-financeiras, possuirá um crescimento projetado de 10% ao ano? 
 
41. Ou seja, pretendem as Recuperandas utilizar seus equívocos em projeção de faturamento 
e despesas como um fator externo ao seu controle, a fim de que, caso não haja sucesso no seu 
soerguimento, possam ser isentadas de responsabilidade por má gestão, situação essa que não pode 
ser possibilitada nestes autos. 
 
42. Alie-se a isso o fato de que estipularam as Recupernadas que o seu nível de endividamento 
e demais obrigações seria um fator incontrolável. Ora Exa., como poderiam as Recupernadas não 
possuir no mínimo uma estimativa realista quanto ao nível de endividamento, bem como poderia tal 
nível de endividamento fugir ao controle das Recuperandas? 
 
43. Novamente, o Plano de Recuperação Judicial não se demonstra viável, visto que não 
possuem as Recuperandas sequer estimativas de seu endividamento, questão essa relevantíssima para 
que seja possível avaliar a viabilidade da presente Recuperação Judicial. 
 
44. Cumpre mencionar que o Laudo de Viabilidade Econômica apresentado pelas 
Recuperandas às fls. 641/651 em nada atende os fins determinados pela Lei 11.101/05, uma vez que 
não descreve de forma pormenorizada os motivos que levaram a conclusão de que seria o PRJ viável 
economicamente. 

 

45. Ademais, também não se demonstra viável economicamente o disposto na Cláusula 8.14, 
visto que estabeleceram as Recuperandas que o pagamento dos Credores Classe II e III será realizado 
através dos aluguéis percebidos com a locação de um imóvel pelas próprias Recuperandas. 

 

46. Ocorre que, o valor dos aluguéis tem como parâmetro de incidência o  valor de aquisição 
do referido imóvel, sendo certo que NÃO TROUXERAM AS RECUPERANDAS INFORMAÇÕES SOBRE QUAL 
SERIA O VALOR DO REFERIDO IMÓVEL, razão pela qual não há como se estabelecer qual seria o valor do 
aluguel e, consequentemente, quanto seria percebido por cada credor pertencente às Classes II e III. 

 

47. Alie-se a isso o recente relatório apresentado pelo Ilmo. Administrador Judicial, no sentido 
de que, em que pese o deferimento do processamento da presente Recuperação Judicial, permanecem 
as Recuperandas apresentando prejuízo, tendo inclusive paralisado as operações da empresa GMM, a 
qual antes do pedido de recuperação judicial, representada grande parte do volume de faturamento 
das Recuperandas. 

 

48. Não bastasse, as Recuperandas não forneceram ao Ilmo. Administrador Judiciais os 
documentos contábeis do mês de outubro/2016,  a fim de que fosse possível averiguar o andamento 
da sua situação financeira. Aos olhos dos credores, as Recuperandas não estão conduzindo a presente 
recuperação da forma como esperado, o que põe em cheque qualquer confiança no soerguimento das 
empresas. 
 
49. Neste sentido, não restam dúvidas quanto à nulidade do plano, no sentido de que não 
restou evidenciado pelas Recuperandas a sua viabilidade financeira, na forma como determinado pelo 
artigo 53, inciso II da Lei 11.101/05. 





 

 

III.3 DAS NULIDADES VERIFICADAS NO PRJ 
 
III.3.1 DA CLÁUSULA 8.15 – VENDA DE ATIVOS 
 
50. Um dos inúmeros vícios que permeiam o Plano se encontra na intenção das Recuperandas 
de negociar a alienação de seus ativos de forma extrajudicial, sem qualquer avaliação, conforme se 
observa na Cláusula 8.15 da proposta apresentada: 
 

8.15. Venda de Ativos (Máquinas e Equipamentos) da GMM 
A recuperanda GMM realizará a venda através de leilão de todas as suas máquinas e 
equipamentos que constam em seu Ativo Imobilizado. A relação das máquinas e 
equipamentos da GMM a serem vendidos é apresentada no Anexo. 
Os preços base para alienação serão os apresentados na Avaliação do Ativo Imobilizado. 
Estes ativos, uma vez aprovado o Plano, serão designados e considerados como UPI 
(Unidade Produtiva Isolada), na forma do que estabelece o artigo 60 da Lei 11.101/05. O 
comprador que vier a adquirir estes bens imóveis, os comprará livre e desimpedidos de 
quaisquer ônus. 
As recuperandas poderão, a qualquer momento, realizar operações de alienação de quotas, 
ações e/ou ativos (imobilizados) para a recomposição do capital de giro, mediante parecer 
favorável do Administrador Judicial e/ou do Juízo da Recuperação Judicial. 
(...) 

 
51. Como se demonstrou, pretendem as Recuperandas negociar a venda dos ativos listados no 
Anexo do Plano, o que seria admissível à luz do artigo 66 da Lei 11.101/05, que estabelece tal prioridade: 
 

“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá 
alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade 
reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente 
relacionados no plano de recuperação judicial.” 
 

52. Ocorre que, não trouxe o Plano de Recuperação Judicial qualquer lista de bens do ativo 
imobilizado que pretendem ser vendidos no curso da presente recuperação judicial. Não há no PRJ 
qualquer rol, lista ou descrição de quais ativos pretendem as Recuperandas alienar no curso do 
cumprimento do PRJ, a fim de que a sua alienação possa ser realizada de forma autônoma. 
 
53. Sem que tenha sido apresentada a referida lista de bens do ativo imobilizado, se demonstra 
nula de pleno direito a Cláusula 8.15, uma vez que sem a devida individualização estariam as 
Recuperandas autorizadas a alienar todo o seu ativo imobilizado, independentemente de autorização 
do juiz, o que é vedado pelo artigo 66 da Lei de Recuperações Judiciais. 
 
54. Para que seja viável a alienação de ativos independentemente de autorização judicial e 
parecer favorável do comitê de credores, faz-se necessária a prévia listagem de todos os bens do ativo 
imobilizado que pretendem ser vendidos, a fim de que possam os credores analisar e fiscalizar a 
viabilidade de tal alienação. 
 
55. Caso contrário, toda e qualquer venda deverá ser precedida de autorização judicial, 
mediante reconhecimento da utilidade da alienação para a Recuperação Judicial pelo Juiz e Comitê de 





 

 

Credores, razão pela qual, novamente, a previsão de alienação de ativos imobilizados constante do PRJ 
apresentado se demonstra flagrantemente nula. 
 
56. Alie-se a isso o fato de que também não foi apresentada pelas Recuperandas a avaliação 
dos ativos cuja alienação se pretende realizar no cumprimento do Plano de Recuperação Judicial. 
Limitaram-se as Recuperandas a afirmar que os preços base serão apresentados na Avaliação do Ativo 
Imobilizado.  
 
57. Ora Exa., a avaliação dos ativos é condição essencial para que seja, novamente, fiscalizado 
e analisado o plano de recuperação judicial. Caso a avaliação dos ativos seja muito inferior ao valor da 
dívida, bem como não face frente às necessidades de fluxo de caixa das Recuperandas, estar-se-ia 
adiando uma flagrante falência das Recuperandas. Faz-se necessário buscar uma avaliação que 
maximize os ativos, a fim de que sejam os interesses dos credores atendidos. 
 
58. Ou seja, novamente, faz-se necessário não só analisar quais os ativos pretendem as 
Recuperandas alienar, bem como indispensável a análise da avaliação do valor de mercado dos referidos 
ativos, a fim de que seja possível auferir a viabilidade econômica do plano de recuperação judicial. 
 
59. Exatamente por isso, a única maneira possível de que se proceda a alienação desses ativos, 
sem prejuízo do colegiado de credores, é procedendo-se uma avaliação judicial, a qual respeitará o 
contraditório e ampla defesa, bem como dará publicidade e, principalmente, segurança e certeza sobre 
o valor dos bens postos à venda. 
 
60. Com efeito, somente na avaliação judicial, as partes têm a efetiva possibilidade colaborar 
na conclusão que será alcançada pelo i. perito avaliador, não se restringindo a impugnar a conclusão 
apresentada pela avaliação particular, de forma que o laudo oriundo da avaliação judicial será 
inequivocamente mais completo, uma vez que não apenas demonstrará como chegou à determinada 
conclusão, como também porque já refutará, previamente, as teses e alegações impertinentes ao caso. 
 
61. Ademais, estabeleceram as Recuperandas a possibilidade de realizar A QUALQUER TEMPO 
operações de alienação de quotas, ações e de ativos (imobilizados). Contudo, não estabeleceram as 
Recuperandas a modalidade de alienação que seria adotada nestes casos. 
 
62. Por sua vez, prevê o artigo 142 da lei em comento que depois de aprovada pelos credores 
e pelo juízo, a alienação de qualquer bem deverá ser judicial, a fim de resguardar a lisura do 
procedimento, bem como em atenção ao interesse dos credores: 
 

“Art. 142. O juiz, ouvido o administrador judicial e atendendo à orientação do Comitê, se 
houver, ordenará que se proceda à alienação do ativo em uma das seguintes modalidades: 
I – leilão, por lances orais; 
II – propostas fechadas; 
III – pregão. 

 
63. Dessa forma, o artigo 142 da Lei 11.101/05 não admite que as Recuperandas promovam a 
alienação de ativos de maneira extrajudicial e particular, negociando diretamente com os interessados, 
uma vez que essa medida não traz a segurança aos credores que os ativos das Recuperandas estão 
sendo maximizados, tampouco carrega consigo a convicção de que o bem é vendido a preço justo. 
 





 

 

64. Assim, novamente, considerar-se-ia a possibilidade de alienação a qualquer tempo de 
ativos flagrantemente nula de pleno direito, uma vez que deve ser respeitado o procedimento de leilão 
para que seja garantia a lisura na alienação dos ativos, bem como maximização de seu valor. 
 
65. Por fim, oportuno observar que as Recuperandas não tecem qualquer comentário sobre o 
que acontecerá se nenhum ativo for vendido. Isto é, mesmo se fracassada a ilegal tentativa de alienação, 
o Plano não dispõe qual será o tratamento dado às UPIs que permaneceram sob sua propriedade. 
 
66. No entanto, trata-se de mais um ponto que não pode passar sem o necessário 
detalhamento pelas Recuperandas, pois é necessário que os credores saibam o impacto que isso gerará 
na perspectiva de recebimento de seus créditos, o quanto a receita dessas empresas pode contribuir 
para uma quitação mais célere das dívidas etc. . 
 
67. Forte nessas razões, necessária se faz a alienação dos ativos somente depois de prévia 
autorização do Poder Judiciário e dos credores, bem como precedida por avaliação judicial e observadas 
as formas de alienação previstas em lei. 

 

68. Em razão do acima exposto, é que se requer sejam as Recuperandas intimadas a apresentar 
a lista de ativos que se pretende alienar, devidamente acompanhada de no mínimo uma avaliação, a 
fim de que seja apurada a pertinência na alienação de tais ativos. 
 
 
III.3.2 DA CLÁUSULA 8.14 – CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 
 
III.3.2.1 DA NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO EXPRESSA DAS GARANTIAS 
 
69. Em continuidade, estabeleceu o PRJ que os credores da Classe II e III terão seus créditos 
pagos através da constituição de um Fundo de Investimento Imobiliário em nome dos credores das 
Classes II e III, o qual receberá um imóvel de propriedade das Recuperandas, através do seu respectivo 
rendimento serão os créditos quitados, a saber: 
 

8.14. Constituição de Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 
As recuperandas constituição um Fundo de Investimento Imobiliário (FII)2 em nome dos 
credores com Garantia Real e Quirografários sujeitos a RJ (conforme disposto no item 9.2 
do presente documento), onde serão integralizados os créditos sujeitos a RJ, em um 
primeiro momento e posteriormente o FII receberá um imóvel (podendo ser, mas não se 
limitando, ao imóvel da Metalbasa onde esta localizado a fábrica na Bahia) da recuperanda 
em pagamento da totalidade dos créditos sujeitos a RJ. 

 
70. Segundo constante da referida cláusula, o principal ativo que seria transferido ao FII como 
forma de pagamento dos credores seria um imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis (CRI) 
de São Francisco do Conde – BA com os nº 164, conforme suposta certidão apresentada junto ao PRJ, 
o qual seria locado às Recuperandas, sendo os frutos de tal locação utilizados para pagamento dos 
créditos detidos pelos credores das Classes II e III. 
 
71. Ocorre que, a referida previsão de pagamento se demonstra, na mesma página das demais 
já impugnadas, além de totalmente abstrata, genérica e incerta, visto que deixou de determinar diversas 





 

 

questões indispensáveis para sua aprovação ou não pelos credores, também apresenta diversos vícios 
quanto à sua viabilidade. 
 
72. Isso porque, pretendem as Recuperandas transferir ao Fundo Imobiliário um imóvel que, 
supostamente, estaria livre e desembaraçado e, portanto, apto a ser negociado livremente pelas 
Recuperandas. Todavia, não há evidência no PRJ sobre a real situação do referido imóvel, como, por 
exemplo, se o mesmo se encontra garantindo alguma dívida das Recuperandas – o que certamente está 
por conta da situação econômico financeira que as Recuperandas se encontram-. 
 
73. Neste sentido, considerando que não há certeza quanto à existência de garantia sobre o 
referido imóvel, não há como se prever se será possível a sua transferência para o Fundo Imobiliário, 
uma vez que para que seja possível a transferência, os detentores das garantias deverão concordar 
expressamente com a liberação da garantia, nos termos do artigo 50, parágrafo 1º da Lei 11.101/05.2 
 
74. A provável existência de gravames pode ser facilmente verificada pela seguinte passagem 
da Cláusula 8.14, ora questionada: 
 

“Tendo em vista que tantos os receberemos dos imóveis como os titulares das hipotecas 
são abrangidos por este plano...” 

 
75. Ou seja, estando o imóvel garantido por dívida das Recuperandas, faz-se indispensável a 
aprovação expressa do possuidor da garantia, sob pena de inviabilizar toda a proposta de pagamento 
apresentada pelas Recuperandas.  
 
76. Está-se diante de flagrante insegurança jurídica para os credores das Recuperandas, até 
porque, segundo a Cláusula ora impugnada, as Recuperandas não poderão ser responsabilizadas por 
qualquer demora, percalço ou impedimento na transmissão do imóvel para o Fundo de Investimento 
Imobiliário. Ora Exa., resta flagrante que o imóvel possui diversas pendências, sendo certo que 
certamente haverá inúmeros questionamentos e problemas para a transferência do bem para o referido 
fundo, o que de certo acarretará inúmeros prejuízos aos credores. 

 

77. Não se pode permitir, por conseguinte, sejam as Recuperandas isentadas de 
responsabilidade na transmissão do referido imóvel, até porque somente as Recuperandas possuem 
conhecimento da real condição do imóvel, verificando-se, por conseguinte, flagrantemente nula de 
pleno direito a Cláusula ora impugnada. 
 
 
III.3.2.2 DA INCONGRUÊNCIA QUANTO À VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL 
 
 PRIVILÉGIO AOS ACIONISTAS EM DETRIMENTO DOS CREDORES 
 
78. Superada a questão da necessidade de liberação expressa das garantias existentes sobre o 
referido imóvel, o que, por si só, já acarreta uma insegurança jurídica na proposta e no plano 
apresentado pelas Recuperandas, cumpre mencionar que propuseram as Recuperandas a possibilidade 

                                                           
2 Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros: 
§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação 
expressa do credor titular da respectiva garantia. 





 

 

de recompra do imóvel, devendo o valor de recompra ser aquele da aquisição pelo FII, atualizado pelo 
INCC, a saber: 
 

A recuperanda e/ou quais empresas vierem a surgir fruto da cisão da recuperanda, terão o 
direito de recompra do imóvel durante o período em que estiver alugando o mesmo. O valor 
para recompra serão o valor de aquisição por parte d FII atualizado pelo INCC (Índice 
Nacional da Construção Civil) a partir da data que o imóvel passar a ser de propriedade do 
FII. 

 
79. Paralelamente, estabeleceram as Recuperandas que a criação do FII seria bastante 
vantajosa para os credores, visto que haveria tendências de valorização do imóvel, que acarretaria um 
aumento do patrimônio do FII e, consequentemente, valorizaria o valor das cotas detidas pelos 
credores. É o que dispõe a Cláusula 8.14.2, a saber: 
 

8.14.2. Vantagens do FII para os credores com Garantia Real e Quirografários 
 
As receitas geradas pelos imóveis ou ativos detidos pelo fundo são periodicamente 
distribuídas para os cotistas. 
Aumento dos preços dos imóveis do fundo gera aumento do patrimônio do fundo e, 
consequentemente valorização do valor das suas quotas. 

 
80. Ocorre que, a possibilidade de recompra do ativo/imóvel pelas Recuperandas pelo valor 
de aquisição do pelo FII atualizado pelo INCC contraria totalmente o disposto na Cláusula 8.14.2., visto 
que tal disposição (opção de recompra) não trará qualquer benefício para os credores, em especial por 
conta da desvalorização forçada do imóvel pautada na referida cláusula. 
 
81. Isso porque, elencaram as Recuperandas como uma das vantagens à constituição do FII a 
possibilidade de valorização do imóvel, com consequente valorização das quotas detidas pelos credores. 
Todavia, é notório que a opção de recompra do imóvel pelas Recuperandas acarretará uma 
desvalorização do imóvel, uma vez que a valorização dos imóveis não acompanha a variação do INCC. 
 
82. A título argumentativo, o INCC no ano de 2015 foi estabelecido em 7,2 %, conforme dados 
da FGV3, ao passo que os imóveis no Brasil sofreram valorização de mais de 100%, conforme fontes do 
Banco de Compensações Internacionais4. Verifica-se uma diferença de aproximadamente 92% entre o 
índice que pretendem as Recuperandas aplicar na opção de recompra em relação aos índices de 
valorização imobiliária nos últimos anos. 
 
83. Ora Exa., pela opção de recompra do imóvel pelas Recuperandas ocorreria uma verdadeira 
desvalorização do valor de mercado do referido bem, uma vez que a Inflação Oficial registrada opera na 
faixa de 7%5, ao passo que INCC opera na faixa de 7,2%. Ou seja, os credores somente teriam um 
benefício hipotético de 0,2% de valorização, o qual facilmente suprimido pelas despesas de 
administração do fundo e variação da inflação brasileira. 
 
84. Sendo assim, o que se verifica é um verdadeiro favorecimento aos sócios e acionistas da 
Recuperanda, visto que, conforme o PRJ, a transferência do imóvel ao FII acarretará a quitação de todos 

                                                           
3 http://www.portalbrasil.net/incc.htm 
4 http://g1.globo.com/especial-publicitario/zap/imoveis/noticia/2016/04/o-auge-e-queda-do-mercado-imobiliario-em-uma-decada.html 
 
5 http://www.valor.com.br/valor-data/tabela/5800/inflacao 

http://g1.globo.com/especial-publicitario/zap/imoveis/noticia/2016/04/o-auge-e-queda-do-mercado-imobiliario-em-uma-decada.html




 

 

os débitos, sendo que ainda assim poderão as Recuperandas adquirir o mesmo imóvel por um valor 
inferior ao valor de mercado do referido bem. 
 
 
III.3.4  DA CLÁUSULA 13  – ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS 
 
85. Estabeleceram as Recuperandas o direito detido pelas mesmas de desenvolvimento das 
suas atividades e realização de atos correlatos aos seus objetos sociais independentemente da prévia 
autorização deste D. Juízo ou AGC, nos termos da Cláusula 13, a saber: 
 

13. Disposições Gerais 
A Recuperanda têm o direito e a faculdade de desenvolver suas atividades e de realizar 
todos os atos consistentes com o seu objeto social, sem a necessidade de prévia autorização 
da AGC e/ou do Juízo da Recuperação Judicial, podendo a qualquer tempo modificar o seu 
objeto social, buscando alcançar os desideratos do artigo 47 da Lei 11.101/05. Poderão as 
Recuperandas alterar o endereço da sede a qualquer tempo, assim como fechar e/ou criar 
novas filiais em qualquer Estado da Federação. 

 
86. Como de conhecimento geral, em processos de Recuperação Judicial, permanecem os 
administradores da empresa no exercício de suas atividades, podendo desempenhar regularmente as 
atividades constantes de seus objetos sociais.  
 
87. Ocorre que, o exercício da atividade empresarial possui determinadas limitações, as quais 
constantes da Lei 11.101/05, bem como em atendimento aos princípios estabelecidos na referida Lei. 
 
88. Todavia, não há que se permitir ou viabilizar que as Recuperandas possam realizar 
alterações no seu objeto social, bem como possibilitar seja alterada a sede das Recuperandas e abertura 
de novas filiais de forma indistinta. 

 

89. Ora Exa., encontra-se o PRJ pautado em um faturamento a ser obtido pelas Recuperandas 
através da produção e venda de tambores metálicos, não existindo a viabilidade que seja alterado o 
objeto social, uma vez que não se sabe que tipo de atividade poderiam as Recuperandas realizar para 
cumprimento do plano, tampouco seria possível avaliar a viabilidade financeira da suposta nova 
atividade. 

 

90. Cumpre mencionar que caso sejam indispensáveis alterações no objeto social, como por 
exemplo, permitir a locação de equipamentos e atividades correlatas à produção industrial 
desempenhada, deveriam as Recuperandas terem listado quais seriam as eventuais modificações a 
serem realizadas, pautadas em que premissas e evidenciado se seriam as mesmas viáveis 
economicamente, o que não o fizeram, razão pela qual não há que se falar em autorização das 
Recuperandas em alterar o seu objeto social sem a prévia anuência dos credores e deste D. Juízo. 

 

91. No mesmo sentido, não há que se cogitar estejam as Recuperandas autorizadas a criar e 
fechar filiais, bem como modificar a sua sede, sob pena de prejudicar o interesse de diversos credores 
da presente recuperação judicial. 

 





 

 

92. Toda e qualquer alteração no objeto social ou mudança de sede ou abertura/fechamento 
de filial deverá ser precedido de anuência dos credores e deste D. Juízo, sob pena de nulidade do ato 
jurídico celebrado. 

 

93. Assim, evidencia-se nova nulidade no Plano de Recuperação Judicial, a qual deve ser 
sanada pelas Recuperandas, com intuito de que possa ser viável a votação do PRJ em assembleia a ser 
designada. 
 
 
III.3.5 IMPOSSIBILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AFETAR GARANTIAS PRESTADAS 

POR TERCEIROS E IMPOSSIBILITAR A GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA 
 
94. Outra nulidade do Plano de Recuperação se encontra em sua Cláusula 13., abaixo 
transcrita: 

 
13. Disposições Gerais 
(...)Suspensão das Ações. Os Credores não mais poderão (i) ajuizar ou prosseguir com 
qualquer Ação Judicial ou processo de qualquer tipo relacionado a qualquer Crédito contra 
a Recuperanda, exceto pelos créditos que sejam objeto de disputa processual ou 
procedimento arbitral em andamento para fixação de seu valor; (ii) executar qualquer 
sentença, decisão judicial ou sentença arbitral contra as Recuperandas, relacionada a 
qualquer crédito; (iii) penhorar quaisquer bens das Recuperandas para satisfazer seus 
Créditos; (iv) criar, aperfeiçoar ou executar qualquer garantia real sobre bens e direitos das 
Recuperandas para assegurar o pagamento de seus créditos; (v) reclamar qualquer direito 
de compensação contra qualquer crédito devido às Recuperandas com seus créditos; e (vi) 
buscar a satisfação de seus créditos por quaisquer outros meios. Todas as execuções 
judiciais em curso contra as Recuperandas relativas aos Créditos serão suspensas até a 
liquidação do débito, após o que deverão ser extintas. 
(...) 
Novação. Todos os Créditos serão novados por este Plano e serão pagos na forma por ele 
estabelecida. Mediante a referida novação, todas as obrigações covenants, índices 
financeiros, hipóteses de vencimento antecipado, multas, bem como outras obrigações e 
garantias que sejam incompatíveis com as condições deste plano deixarão de ser aplicáveis, 
exceto em casos de acordo específico entre o Credor em questão e as Recuperandas. Além 
disso, o artigo 59 da Lei 11.101/05, determina que a aprovação do Plano de Recuperação 
Judicial pelos credores implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o 
devedor e todos os credores a ele sujeitos, bem como os Credores Aderentes sem prejuízo 
das garantias, observado o disposto no artigo 50 da Lei (concessão de prazo e condições 
especiais de pagamento das obrigações vencidas e vincendas) 

 
95. Conforme se verifica, pretendem as Recuperandas que a aprovação do Plano importará na 
exoneração de todas as demais garantias previstas nos instrumentos de onde se originam as dívidas, 
incluindo aquelas prestadas por terceiros que não integram esse procedimento concursal, bem como 
possibilitará que a Recuperanda formule acordos fora dos autos com os credores detentores de 
garantias, sem que tais acordos sejam disponibilizados aos demais credores para fiscalização. 
 
96. No mesmo sentido, pretendem as Recuperandas que nenhum credor poderá exercer seu 
direito de acesso à justiça, situação essa flagrantemente inconstitucional. 





 

 

97. Todavia, trata-se de pretensão que atenta contra a literalidade do caput do artigo 59 da 
Lei nº 11.101/05, que prevê expressamente que a aprovação do Plano de Recuperação não tem o 
condão de afetar as garantias do negócio originário. 
 

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, 
e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado 
o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”  

 
98. Não é necessário maior aprofundamento sobre essa questão, uma vez que o Superior 
Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso Especial Repetitivo, sedimentou o entendimento de que a novação 
prevista no artigo 59 da Lei nº 11.101/05 afeta unicamente a Recuperanda e os credores, não trazendo 
qualquer efeito frente aos garantidores das dívidas: 

 
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E 
RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. 
SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E 
COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, 
§ 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.   
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não 
impede o prosseguimento  
das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros 
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, 
pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a 
novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da 
Lei n. 11.101/2005". 
2. Recurso especial não provido. 
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
26/11/2014, DJe 02/02/2015) 

 
99. Dessa forma, também por esse fundamento revela-se a imperiosidade da declaração de 
nulidade do Plano de Recuperação Judicial, uma vez que atenta contra a literalidade da lei e 
entendimento pacificado do STJ. 
 
 
III.3.5 AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA NA FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO DOS CREDORES 

QUIROGRAFÁRIOS 
 
100. Conforme determina o artigo 59 da LFRE, “o plano de recuperação Judicial implica novação 
dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo 
das garantias”. O plano de recuperação judicial configura, portanto, título executivo extrajudicial, uma 
vez que nova os créditos a ele sujeitos e substitui os títulos que formalizavam os créditos dos credores 
sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. 
 
101. Sendo assim, é de rigor que as obrigações das Recuperandas, previstas no Plano de 
Recuperação Judicial, sejam líquidas, certas e exigíveis, sendo certo que não é o caso dos autos.  
 





 

 

102. Isso porque, o Plano não indica com clareza e liquidez necessária a forma de pagamento 
dos credores. Basta uma simples leitura da Cláusula  8.14 do Plano de Recuperação Judicial para 
constatar que não existe liquidez nos recursos que serão obtidos na locação do imóvel, cujos frutos 
seriam utilizados para pagamento dos Credores Classe II e III, a saber: 

 
Lavrada a escritura de dação, e ultimado o respectivo registro nas matrículas dos 
imóveis, os referidos imóveis serão alugados para a recuperanda e/ou quaisquer 
empresas que surgirem de cisão parcial da recuperanda, por um prazo de 05 anos, 
renováveis por mais 5 (cinco). 
 
O valor dos aluguéis mensais acompanhará os seguintes valores: 
Ano 1: 0,3% do valor de aquisição do imóvel. 
Ano 2: 0,4% do valor de aquisição do imóvel. 
Ano 3: 0,5% do valor de aquisição do imóvel  
Ano 4: 0,6% do valor de aquisição do imóvel  
Ano 5: 0,7% do valor de aquisição do imóvel  
Ano 6 em diante: 0,8% do valor de aquisição do imóvel 

 
103. Ocorre que, não trouxe o Plano de Recuperação Judicial informações acerca do valor de 
aquisição do imóvel, não sendo possível, portanto, estabelecer qual seria o valor do aluguel a ser 
percebido pelo FII, configurando, desta forma, uma previsão ilíquida e incerta. 
 
104. Ora D. Juízo, tendo em vista se tratar o Plano um título executivo, deveriam as 
Recuperandas ter apresentado valores líquidos e certos para o pagamento de seus credores. Contudo, 
não o fizeram, tendo se limitado a indicar percentuais sobre valores futuros e praticamente incertos – 
visto que pautados no valor de aquisição de um ativo desconhecido - razão pela qual, novamente, 
evidencia-se que o Plano ora impugnado é nulo. 
 
105. Outrossim, também não trouxe o plano qualquer indicação dos valores a serem recebidos 
pelos credores, em especial quanto à distribuição das parcelas anuais indicadas na cláusula acima, 
tampouco indicação do percentual correspondente de cada crédito. 
 
106. Neste sentido, permanece a Requerente, bem como demais credores, impedidos de 
analisar o referido plano, visto que não conseguiriam ter certeza quanto ao valor da parcela 
eventualmente a ser recebida, sendo certo que tal informação é vital para que os credores possam 
adotar suas decisões administrativas quanto à aprovação do plano ou não. 
 
107. É importante ressaltar que nenhum plano de recuperação judicial pode ser aprovado 
quando não constar previsão clara e inequívoca do valor das parcelas de pagamento de cada crédito 
habilitado, as datas certas em que os pagamentos deverão ser realizados, e, principalmente, quando 
não se demonstrar que o princípio da igualdade dos credores de cada classe é religiosamente observado 
(pars conditio creditorum), o qual é de aplicação obrigatória em qualquer processo que discipline a 
insolvência de qualquer espécie. 
 
108. É de rigor que este preveja com clareza, precisão e certeza qual o valor a ser pago a cada 
credor, e em que data ocorre o vencimento, enfim, o plano tem que ser "líquido", uma vez que, se 
houve seu descumprimento após o decurso do biênio supervisional, os credores poderão requerer a 
execução específica ou a falência, na dicção do art. 62 da Lei 11.101/05. 





 

 

 
109. Neste sentido, evidencia-se, novamente, outra circunstância que opera em desfavor do 
Plano de Recuperação apresentado pelas Recuperandas, a qual, inclusive, acarreta a sua nulidade. 
 
 
III.3.7. NULIDADE CLAÚSULA DESCUMPRIMENTO PLANO 
 
110. Por fim, as devedoras propõem que o Plano de Recuperação Judicial somente poderá ser 
considerado descumprido caso ultrapassado o prazo de trinta dias após o vencimento da obrigação 
inadimplida. 
 
111. Porém, deixaram de observar que essa condição viola o que dispõe o artigo 61, §1º c/c 73, 
IV da Lei nº 11.101/05: 
 

“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em 
recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se 
vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial. 
§ 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.” 
 
“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.”                                                                                                                                                                                                            

 
112. Evidencia-se da leitura dos acima citados institutos que a declaração da falência da 
empresa em recuperação não está condicionada a qualquer termo, bastando que ocorra o 
inadimplemento para que seja reconhecida pelo juízo e produza seus efeitos. 
 
113. Diante do que se observa, é incabível a pretensão das Recuperandas de impor que a 
convolação da recuperação judicial em falência, ao contrário do que reza a lei, não seja imediata, 
devendo-se observar o prazo de trinta dias após o descumprimento da obrigação prevista no Plano. 
 
 
III.3.8. DA AUSÊNCIA JUROS E CORREÇÃO 
 
114. Além disso, é evidente a ilegalidade do Plano por absoluta ausência de previsão de 
incidência de juros ou correção monetária. 
 
115. Ora, há de se notar que, nos termos dos artigos. 406 do Código Civil e 161, §1º do Código 
Tributário Nacional, não havendo disposição legal em contrário, os juros de mora devem ser 
computados à taxa de 1% ao mês.  A esse respeito é firme o entendimento da jurisprudência: 

 
“Causa espécie ainda a ausência de previsão de juros, pois, os credores da recuperanda, ao 
concederem prazo para o pagamento de seus créditos, têm o direito de receber a 
remuneração do respectivo capital, não se mostrando razoável a previsão de taxa de juros 
menor do que a legal, isto é, 1% ao mês, conforme dispõe o art. 406 do código civil.” (TJSP 





 

 

– Agravo de Instrumento 0136362-29.2011.8.26.0000 – Câmara Especial Reservada à 
Falência e Recuperação – j. 28.02.2012) 

 
116. No caso em tela, o Plano simplesmente não prevê a aplicação de qualquer taxa de juros ou 
correção monetária. 
 
117. No que tange à ausência de correção monetária, ressalte-se que não se trata de um ganho 
do credor, mas equivale sim, a uma simples recomposição do valor intrínseco da moeda, de forma que 
a não menção de qualquer índice de correção acarreta flagrante violação ao princípio que veda o 
enriquecimento sem causa.  
 
118. A jurisprudência bandeirante é farta de exemplos nesse sentido, conforme o recentíssimo 
acórdão cuja ementa é abaixo reproduzida: 

 
“Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Insurgência de credor contra o plano de 
recuperação judicial – Decisão da assembleia geral de credores que é soberana, mas não 
absoluta; Irresignação contra a incidência de juros anuais de 4%, ausência de correção 
monetária, deságio de 20% e carência de dois anos –  Decisão que se insere na soberania 
da assembleia com a qual assentiram os credores; Apenas no que concerne à correção 
monetária, prospera o recurso, por não se tratar de penalidade, mas mera atualização da 
moeda –– Recurso parcialmente provido. 
(...) 
Cediço que a correção monetária não representa lucro ou acréscimo patrimonial, 
destinando-se unicamente à atualização do valor monetário do crédito devendo ser 
aplicada até o seu efetivo pagamento, por não se tratar de um plus que se adita (não se 
trata de penalidade), mas um minus que se evita (mera atualização da moeda).  
Desta forma não se pode admitir a omissão a respeito da atualização monetária dos 
créditos resulte na sua não incidência. Assim, apenas nesse aspecto (não incidência da 
correção monetária) merece o plano aprovado de reparo para que os valores devidos sejam 
corrigidos monetariamente com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
até a data do efetivo pagamento, sendo desnecessária a instalação de nova assembleia 
para tanto. 
(Agravo de Instrumento nº 2002491-24.2015.8.26.0000  - Relator: Ramon Mateo 
Júnior;  Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 
29/06/2015; Data de registro: 02/07/2015)  

 
119. Da mesma forma, também há de se reconhecer a nulidade do Plano quanto a total ausência 
de juros de mora, pois, nos termos dos artigos 406 do Código Civil e 161, §1º do Código Tributário 
Nacional, não havendo disposição legal em contrário, os juros de mora serão computados à taxa de 1% 
ao mês. Sobre o tema, também é firme o entendimento da jurisprudência: 
 

“Causa espécie ainda a ausência de previsão de juros, pois, os credores da recuperanda, ao 
concederem prazo para o pagamento de seus créditos, têm o direito de receber a 
remuneração do respectivo capital, não se mostrando razoável a previsão de taxa de juros 
menor do que a legal, isto é, 1% ao mês, conforme dispõe o art. 406 do Código Civil. Em 
síntese: a devedora propõe pagar suas dívidas em longos 18 anos, em suaves parcelas cujo 
total jamais poderá ultrapassar 3% de sua receita líquida anual, se houver, e mais: sem 





 

 

juros!” (TJSP – Agravo de Instrumento 0136362-29.2011.8.26.0000– Câmara Especial 
Reservada à Falência e Recuperação – j. 28.02.2012) 

 
120. Ademais, tendo em vista que o artigo 9º, II da Lei nº 11.101/05 determina que os créditos 
arrolados na Recuperação Judicial devem ser corrigidos e acrescidos de juros até a data da distribuição 
do pedido de recuperação, a jurisprudência vem decidindo que a atualização subsequente deve ter por 
termo inicial essa mesma data, qual seja, a distribuição do pedido de recuperação judicial:  

 
“É de se ponderar, entretanto, que o plano de recuperação apresentado, em especial no 
item que discute a atualização dos valores da dívida (cláusula 5.2 fls. 642), nada menciona 
acerca da correção monetária, tratando expressamente apenas dos juros pela CDI. Ora, a 
omissão de tal questão é ponto que torna o plano vulnerável porque prejudica os credores 
no que se refere à recomposição do valor já diminuído pelo deságio acima referido. Assim, 
e, embora a ausência de correção não tenha sido abordada no recurso, é de se adequar o 
plano de ofício, na medida em que se trata de matéria de ordem pública. Como a novação 
é obtida com o pedido de recuperação, a correção monetária deve ter como termo inicial a 
distribuição da ação.” 
(Agravo de Instrumento nº 2039585-40.2014.8.26.0000   Agravo de Instrumento - 
Relator(a): Enio Zuliani;  Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial 
TJSP; Data do julgamento: 25/11/2014; Data de registro: 27/11/2014) 
 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ENCARGOS. 
PLANO DE RECUPERAÇÃO. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. COMPENSAÇÃO.  
1 - SE A AGRAVANTE NÃO APRESENTA DOCUMENTOS QUE COMPROVAM 
O TERMO INICIAL PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO, É DE SE CONSIDERAR COMO 
TEMPESTIVA A IMPUGNAÇÃO.  
2 - O CRÉDITO DEVE SER ATUALIZADO ATÉ O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. OS NOVOS 
ENCARGOS, PREVISTOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SÓ INCIDEM APÓS O 
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.  
3 - A COMPENSAÇÃO SÓ SE ADMITE ENTRE DÍVIDAS LÍQUIDAS, CERTAS E VENCIDAS (CÓD. 
CIVIL, ART. 369).  
4 - AGRAVO NÃO PROVIDO.” 
(TJ-DF - Agravo de Instrumento AI 0000540-96.2011.807.0000 – Relator Des. JAIR SOARES 
– 6ª Turma Cível do TJDFT - Data de publicação: 09/06/2011) 

 
121. Assim, também nesse mister, se faz imprescindível a rejeição liminar do Plano de 
Recuperação Judicial por este MM. Juízo, em razão das ilegalidades decorrentes do silencio sobre a 
correção monetária e incidência de juros sobre as dívidas, o que constitui matéria de ordem pública, a 
qual, contudo e especialmente no tocante aos juros, não pode ser suprida de ofício pelo juízo. 
 
 
IV. CONCLUSÃO E PEDIDOS 
 
122. Por todo o exposto, o credor: 
 

a) requer a intimação das Recuperandas para detalhamento do Plano de 
Recuperação Judicial, conforme dispõe o artigo 53, I da Lei nº 11.101/05, no prazo 

http://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19575394/agravo-de-instrumento-ai-5409620118070000-df-0000540-9620118070000
http://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19575394/agravo-de-instrumento-ai-5409620118070000-df-0000540-9620118070000




 

 

improrrogável de 10 (dez) dias, e, ato contínuo, seja concedida vista aos credores 
para manifestarem-se acerca do referido documento; 
 

b) manifesta a sua expressa discordância em relação ao Plano de Recuperação 
Judicial apresentado e requer a este MM. Juízo que sejam reconhecidas de plano 
as nulidades e inconstitucionalidades das cláusulas acima mencionadas, para que 
as Recuperandas sejam intimadas de imediato a apresentar, no prazo 
improrrogável de dez dias, novo Plano de Recuperação Judicial que atenda a todos 
os requisitos das leis federais em vigor e da Constituição Federal; 
 

c) requer, caso Vossa Excelência entenda não ser o caso de rejeitar liminarmente o 
Plano de Recuperação Judicial em questão, a fim de que seja substituído conforme 
requerido no item acima, o que se admite unicamente em atenção ao princípio da 
eventualidade, com fulcro no artigo 35, I, “a” c/c artigo 56 da Lei de Falências e 
Recuperação Judicial, a convocação de Assembleia de Credores para discussão e 
deliberação do Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas, ocasião na qual 
este se resguarda o direito de apresentar pormenorizadamente eventuais outras 
objeções ao indigitado plano;  
 

d) Ainda, requer-se que seja dada ciência desta manifestação ao Ministério Público e 
à Administradora Judicial. 

 
Termos em que 

Pede Deferimento 
 

Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2016 
 
 
 

Gabriel Borsotto Thode 
OAB/RJ 189.146 

Nelson Ivan Pientzenauer Pacheco Junior 
OAB/RJ 90.729 
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Processo nº 0037024-38.2016.8.19.0021 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA., atual denominação 

social de IQ SOLUÇÕES & QUÍMICA S/A, com endereço comercial na Avenida Angélica 

nº 2.346 - 14º e 15º andares, Consolação, São Paulo (SP), inscrita no CNPJ sob o nº. 

62.227.509/0001-29, conforme atos societários anexos, por seus advogados, nos autos da 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa GMM EMBALAGENS INDUSTRIAIS S/A, vem, 

respeitosamente, pela presente, requerer a Vossa Excelência a juntada aos autos do anexo 

instrumento de mandato. 

 

Outrossim, requer que os avisos, notificações e 

intimações sejam efetivados exclusivamente no nome de seus patronos, Sandra 

de Souza Marques Sudatti, inscrita na OAB/SP nº 133.794 e Paulo Wagner 

Pereira, inscrito na OAB/SP nº 83.330, endereço eletrônico: 

intimacoes@sudattiepereira.com.br, devendo seus dados serem incluídos na 

contracapa dos autos. 

 

Termos em que pede deferimento. 

Duque de Caxias – RJ, 09 de janeiro de 2017. 

 

 

Sandra S. Marques Sudatti     

OAB/SP nº 133.794        
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BCLV Comércio de Veículos S.A.
CNPJ/MF: 04.871.143/0001-20 - NIRE: 3530044784-1

Ata da Assembleia Geral dos Debenturistas da 1ª Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 

Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantias 
Reais e Fidejussória Adicionais, para Distribuição 

Pública com Esforços Restritos de Colocação, da BCLV 
Comércio de Veículos S.A., Realizada em 13/12/2013

1. Data, Hora e Local: Aos 13/12/2013, na sede social da Cia., na
Av. Wladimir Meirelles Ferreira, nº 1.600, Jardim Botânico, Cidade de Ribei-
rão Preto, SP, às 10:00 hs. 2. Convocação: O edital de convocação é dis-
pensado de publicação, nos termos do § 2º do art. 71 e § 4° do art. 124,
ambos da Lei n° 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos 
debenturistas (“Debenturistas”) detentores de 100% das Debêntures em 
circulação. 3. Presença: Os representantes do Banco Bradesco BERJ 
S.A., consoante previsto em seu Estatuto Social (“Debenturista”) represen-
tando 100% das Debêntures em circulação emitidas através do Instrumen-
to Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Con-
versíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com 
Garantias Reais e Fidejussória Adicionais, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos de Colocação, celebrada em 04/02/2013, entre BCLV 
Comércio de Veículos S.A., e Planner Trustee DTVM Ltda. (“Escritura”); os
representantes da Planner Trustee DTVM Ltda. (“Agente Fiduciário”), con-
soante previsto em seu Estatuto Social; e os representantes da BCLV Co-
mércio de Veículos S.A. (“Emissora”), consoante previsto em seu Estatuto
Social, conforme assinaturas constante ao final desta ata. 4. Mesa: A mesa 
foi presidida pelo Sr. Sergio A. F. Clemente, Presidente; e Sr. Henry Viscon-
de, Secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a (i) substituição da alie-
nação fiduciária do imóvel objeto da matrícula nº 100.543 do 1º Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia/MG, localizado na Cidade
de Uberlândia, MG (“Imóvel”), avaliado no valor de R$ 4.000.000,00 dado
em garantia da 1ª Emissão de Debêntures, conforme cláusula 5.12.1 da
Escritura e do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia
de Imóvel e Outras Avenças celebrado em 25/02/2013 entre a Emissora e
o Agente Fiduciário (“Contrato de Garantia”), por aplicação financeira no
mesmo valor de propriedade da Mércia M.A. Visconde; (ii) celebração do 
distrato ao Contrato de Garantia relativo ao Imóvel; (iii) baixa do gravame
constante na matrícula nº 100.543 relativo ao Imóvel, perante o 1º Oficial
de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia/MG; (iv) celebração de
aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios e Outras Avenças, celebrado no dia 20/02/2013 entre a Emis-
sora, Agente Fiduciário e a Mércia M.A. Visconde (“Contrato de Cessão
Fiduciária”), prevendo a cessão fiduciária de aplicação financeira de titula-
ridade da Mércia M.A. Visconde no valor de R$ 4.000.000,00; (v) celebra-
ção de aditamento à Escritura para (a) excluir a garantia de alienação fidu-
ciária do Imóvel e (b) incluir a garantia de cessão fiduciária de aplicação
financeira de titularidade da Mércia M.A. Visconde, no valor de R$
4.000.000,00; (vi) celebração do aditamento ao Contrato de Prestação de 
Serviços Depositários, celebrado no dia 27/02/2013 entre Banco Bradesco
S.A. (“Bradesco”), Mércia Maria Achê Visconde, Emissora e Agente Fiduci-
ário para incluir a aplicação financeira de titularidade da Mércia M.A. Vis-
conde, no valor de R$ 4.000.000,00; (vii) o prazo de até 60 dias, contados 
da data de realização desta Assembleia, para implementação das provi-
dências previstas nos itens (i), (iii), acima, e celebração do distrato e adita-
mentos previstos nos itens (ii), (iv), (v), e (vi), acima. 6. Abertura: Abertos 
os trabalhos, o representante do Agente Fiduciário verificou os pressupos-
tos de quorum e convocação, assim como os instrumentos de mandato 
dos representantes do debenturista presente, declarando instalada a pre-
sente assembleia com a presença do Debenturista representando 100%
das Debêntures em circulação. 7. Deliberação: Nos termos da ordem do
dia, Debenturistas representando 100% das Debêntures em circulação,
aprovaram a: (i) substituição da alienação fiduciária Imóvel, objeto da ma-
trícula nº 100.543 do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Uberlândia/MG, avaliado no valor de R$ 4.000.000,00 dado em garantia da 
1ª Emissão de Debêntures, conforme cláusula 5.12.1 da Escritura e Con-
trato de Garantia, por aplicação financeira no mesmo valor de propriedade
da Mércia M.A. Visconde; (ii) celebração do distrato ao Contrato de Garan-
tia; (iii) baixa do gravame constante na matrícula nº 100.543 relativo ao 
Imóvel, perante o 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Uber-
lândia/MG; (iv) celebração de aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciá-
ria, prevendo a cessão fiduciária de aplicação financeira de titularidade da 
Mércia M.A. Visconde no valor de R$ 4.000.000,00; (v) celebração de adi-
tamento à Escritura para (a) excluir a garantia de alienação fiduciária do 
Imóvel e (b) incluir a garantia de cessão fiduciária de aplicação financeira 
de titularidade da Mércia M.A. Visconde, no valor de R$ 4.000.000,00; e 
(vi) celebração do aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços De-
positários, celebrado no dia 27/02/2013 entre Bradesco, Mércia M.A. Vis-
conde, Emissora e Agente Fiduciário para incluir a aplicação financeira de 
titularidade da Mércia M.A. Visconde, no valor de R$ 4.000.000,00; e (vii)
o prazo de até 60 dias, contados da data de realização desta Assembleia, 
para implementação das providências previstas nos itens (i), (iii), acima, e
celebração do distrato e aditamentos previstos nos itens (ii), (iv), (v), e (vi), 
acima. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu 
por encerrados os trabalhos, suspendendo a sessão para que se lavrasse
a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os 
presentes. São Paulo, 13/12/2013. Sergio A. F. Clemente - Presidente da
Mesa; Henry Visconde - Secretário da Mesa. BCLV Comércio de Veícu-
los S.A. (emissora) - Henry Visconde - Diretor Geral; Jorg Henning Dor-
nbusch - Diretor Presidente. Planner Trustee  DTVM Ltda. (Agente Fiduci-
ário) - Viviane Rodrigues - Diretora; Flávio D. Agueto - Procurador. Banco
Bradesco BERJ S.A. - (Titular de 100% das debêntures) - Sérgio Alexan-
dre Figueireido Clemente - Diretor Vice Presidente. Luiz Carlos Angelotti -
Diretor Geral. JUCESP nº 61.267/14-4 em 07/02/2014. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

UNIDAS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF n.º 04.437.534/0001-30  -  NIRE 35.300.186.281
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 1º de Fevereiro de 2014

1. Data, Hora e Local: A presente Assembleia Geral Extraordinária da Uni-
das S.A. (“Companhia”) foi realizada às 10h00 do dia 1º de Fevereiro de
2014, na sede social da Companhia, na Rua Cincinato Braga, n.º 388, Bela
Vista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01333-010. 2.
Convocação e Presença: Presentes acionistas representantes da totalida-
de do capital social da Companhia, quais sejam (i) SAG GEST – Soluções
Automóvel Globais SGPS S.A.; (ii) Novinela B.V.; (iii) Kinea I Private Equity
Fundo de Investimento em Participações; (iv) Kinea Co-Investimento II Fun-
do de Investimento em Participações; (v) Vinci Capital Partners II Fundo de
Investimento em Participações; e (vi) GIF IV Fundo de Investimento em Par-
ticipações, conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas
arquivado na sede da Companhia, razão pela qual fica dispensada a convo-
cação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme
alterada (“Lei das S.A.”). 3. Mesa: Presidente: Sr. Pedro Roque de Pinho de
Almeida; Secretário: Sr. Celso de Oliveira Soares. 4. Ordem do Dia: Aberta a
sessão, declarou o Sr. Presidente da mesa que, naquela reunião, seriam
apreciadas e deliberadas as seguintes matérias: (i) Ratificação da nomea-
ção da empresa especializada em avaliações, TASK - Contadores, Audito-
res & Consultores Sociedade Simples Ltda., abaixo qualificada, para pro-
ceder à avaliação do acervo líquido da Best Fleet Locadora de Veículos
Ltda., igualmente abaixo qualificada, e à elaboração do correspondente
Laudo de Avaliação Contábil; (ii) Apreciação e aprovação do Laudo de Avali-
ação Contábil elaborado pela TASK - Contadores, Auditores & Consulto-
res Sociedade Simples Ltda., abaixo qualificada; (iii) Apreciação e aprova-
ção do Protocolo de Justificação e Incorporação da Best Fleet pela Compa-
nhia; (iv) Aprovação da incorporação da Best Fleet pela Companhia, nos ter-
mos do Protocolo de Justificação e Incorporação; (v) Consignação da
extinção da Best Fleet; (vi) Autorização aos Diretores para comunicar e efe-
tivar as alterações aprovadas nesta Assembleia Geral Extraordinária. 5. De-
liberações Tomadas: Instalada a Assembleia, as acionistas detentoras da
totalidade do capital social da Companhia deliberaram e aprovaram, sem
qualquer ressalva ou restrição, as seguintes matérias: (i) Primeiramente, as
acionistas ratificaram a nomeação da empresa especializada em avaliações
TASK - Contadores, Auditores & Consultores Sociedade Simples Ltda.,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Aveni-
da Almirante Barroso, n.º 91, Conjunto 308, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
14.591.062/0001-20 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do
Rio de Janeiro (CRC/RJ) sob o n.º RJ-005469/O e Autorização Secundária
no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, tendo
como responsável técnico Sr. Antônio Inácio dos Santos Júnior, contador
inscrito no CRC/RJ sob n.º 062.171/O-0 e Autorização Secundária no Con-
selho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (“Empresa de
Auditoria”), para elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do
patrimônio líquido da Best Fleet Locadora de Veículos Ltda., sociedade
empresária limitada com sede na Rua Cincinato Braga, n.º 388, 2° andar-
parte, Bela Vista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP
01333-010, inscrita perante o CNPJ/MF sob o n.º 05.620.436/0001-05, com
seu contrato social arquivado perante a Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob o NIRE 35.227.531.786, em sessão de 03.05.2013 (“Best Fleet”
ou, ainda, “Incorporada”), (ii) Em seguida, as acionistas aprovaram, de for-
ma definitiva e sem qualquer ressalva, (i) o Laudo de Avaliação Contábil da
Best Fleet (“Laudo de Avaliação Contábil”) com base no qual o patrimônio
líquido da Incorporada foi avaliado em R$ 153.509.109,55 (cento e
cinquenta e três milhões, quinhentos e nove mil, cento e nove reais e
cinquenta e cinco centavos); e (ii) o Protocolo de Justificação e Incorporação
da Best Fleet (“Protocolo de Justificação e Incorporação”), que estabele-
ce os termos e condições para a Incorporação pela Companhia da Best
Fleet. O Protocolo de Justificação e Incorporação e o respectivo Laudo de
Avaliação Contábil integram a presente ata sob a forma de Anexo I. (iii) Uma
vez aprovados o Laudo de Avaliação Contábil e o Protocolo de Justificação e
Incorporação, as acionistas aprovaram, de forma definitiva e sem quaisquer
ressalvas, a incorporação pela Companhia da Best Fleet, assumindo a Com-
panhia todos os ativos e os passivos da Best Fleet e sucedendo-a em todos
os direitos e obrigações, na forma da lei. (iv) Tendo em vista que, na data da
Incorporação, as quotas da Best Fleet são integralmente detidas pela Com-
panhia, o capital social da Companhia não sofrerá qualquer aumento ou re-
dução em virtude da incorporação ora aprovada. Pelo mesmo motivo, tam-
bém não haverá qualquer relação de substituição entre as quotas represen-
tativas do capital social da Best Fleet e as ações representativas do capital
social da Companhia. (v) As acionistas desejam consignar que, em razão da
incorporação ora aprovada, dá-se a extinção da Best Fleet de pleno direito,
na forma do disposto no art. 227 da Lei das Sociedades por Ações. (vi) A
diretoria da Companhia fica desde já autorizada e incumbida de tomar as
medidas e providências necessárias à execução e implementação das deli-
berações ora tomadas, cumprindo com todos os procedimentos e requisitos
exigidos pela lei brasileira vigente. 6. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e,
como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reu-
nião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a pre-
sente ata foi lida, aprovada e assinada pela totalidade dos acionistas da
Companhia em seu livro próprio. Componentes da Mesa: Pedro Roque de
Pinho de Almeida, Presidente; Celso de Oliveira Soares, Secretário. Acio-
nistas presentes: SAG GEST – Soluções Automóvel Globais SGPS S.A.;
Novinela B.V.; Kinea I Private Equity Fundo de Investimento em Participa-
ções; Kinea Co-Investimento II Fundo de Investimento em Participações;
Vinci Capital Partners II Fundo de Investimento em Participações; GIF IV
Fundo de Investimento em Participações. “Certificamos que a presente ata é
cópia fiel da lavrada em livro próprio.” São Paulo, 1º de fevereiro de 2014.
Celso de Oliveira Soares - Secretário.

IQ Soluções & Química S.A.
CNPJ/MF nº 62.227.509/0001-29 - NIRE 35.300.127.684

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Transformação 
da IQ Soluções & Química S.A. em Sociedade Limitada 

Realizada em 30 de Dezembro de 2013
Data, Hora e Local: 30 de dezembro de 2013, às 10:00 horas, na 
sede social da Companhia, localizada na Avenida Angélica, nº 2.346,  
14º e 15º andares, Consolação, Município e Estado de São Paulo,  
CEP 01228-200. Convocação: Dispensada a publicação dos editais de
convocação em virtude da presença de acionistas representando 100% do 
capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”). Composição da Mesa: Presidente:
Cristiane Silvestre; Secretária: Marcella Menezes Ferreira de Souza.  
Presenças: Acionistas representando 100% do capital votante da Compa-
nhia, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no “Livro de Presença 
de Acionistas” e ao final desta ata. Ordem do Dia: Leitura dispensada por 
unanimidade dos presentes. Deliberações: A totalidade dos acionistas da 
Companhia, tendo apreciado as matérias que lhes foram submetidas, 
aprovaram, por unanimidade de votos, as seguintes deliberações: I) a la-
vratura da ata desta Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário 
dos fatos ocorridos, bem como a sua publicação com omissão da assina-
tura dos acionistas, conforme facultam os parágrafos 1º e 2º do artigo 130
da LSA; II) a transformação do tipo jurídico da Companhia de sociedade
por ações para sociedade empresária limitada, tipo societário considerado 
adequado à real natureza da Sociedade e mais apropriado à condução
das suas operações e negócios. A Sociedade será regida pelo seu Contra-
to Social, pelas disposições contidas nos artigos 1.052 a 1.087 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”) e supletivamente pelas
normas da Lei das Sociedades Anônimas; III) a mudança de denominação 
da Sociedade de IQ Soluções & Química S.A. para Quantiq Distribuidora 
Ltda.; IV) a conversão das 60.187.944 (sessenta milhões, cento e oitenta e
sete mil, novecentas e quarenta e quatro) ações ordinárias, sem valor no-
minal, representativas do capital social da Sociedade, no valor total de
R$ 160.950.657,10 (cento e sessenta milhões, novecentos e cinqüenta mil,
seiscentos e cinqüenta e sete reais e dez centavos), em 160.950.658
(cento e sessenta milhões, novecentos e cinqüenta mil, seiscentas e
cinquenta e oito) quotas, todas subscritas e integralizadas, cada uma no 
valor de R$ 1,00 (um real), sendo que o capital social é aumentado em 
R$0,90 (noventa centavos de real), passando a ser de R$160.950.658,00 
(cento e sessenta milhões, novecentos e cinquenta mil e seiscentos e
cinquenta e oito reais) para compatibilizá-lo com o valor nominal da quota. 
As quotas da Sociedade serão detidas pelas Sócias da seguinte forma:
Braskem S.A. - 160.789.710; e Braskem Participações S.A. - 160.948. Em
decorrência da conversão ora aprovada, são atribuídas 2,67413451 (dois
vírgula seis sete quatro um três quatro cinco um) quotas para cada 1 (uma) 
ação da Sociedade; V) a eleição dos seguintes administradores não sócios
da Sociedade, todos com mandato por prazo indeterminado, para exerce-
rem os cargos de Diretores da Sociedade: José Armando Bighetti 
Teixeira, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da  
Carteira de Identidade RG nº 9530564 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº
013.168.488-41, para o cargo de Diretor Presidente; Andre Luiz Maynart
de Lemos, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da Carteira 
de Identidade RG nº 5.302.970-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 
545.426.348-68, para o cargo de Diretor sem designação específica; e  
Decio Fabricio Oddone da Costa, brasileiro, divorciado, engenheiro quí-
mico, portador da Carteira de Identidade RG nº 402694869 SSP/RS, ins-
crito no CPF sob nº 449.112.110-91, para o cargo de Diretor sem designa-
ção específica, todos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com 
endereço comercial na Avenida Angélica, n° 2.346, 15° andar, Consolação, 
São Paulo/SP, CEP 01228-200. Os Diretores ora eleitos tomam posse nes-
ta data e declaram, sob as penas da lei e para os fins do disposto no artigo
1.011, § 1º do Código Civil, não estarem incursos em nenhum dos crimes
previstos em lei, que os impeçam de assumir os cargos para os quais 
foram nomeados e de exercerem as funções a eles inerentes, não estando,
assim, impedidos por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a econo-
mia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a
propriedade; VI) a fixação de honorários equivalentes a 1 (um) salário 
mínimo por mês para cada Diretor da Sociedade; e VII) tendo em vista as 
deliberações tomadas acima, a aprovação do Contrato Social da Socieda-
de, que constitui o Anexo I desta ata e a integra para todos os fins e efeitos
de direito. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
Assembleia, sendo lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assina-
da por todos os presentes. São Paulo, 30 de dezembro de 2013. Mesa: 
Cristiane Silvestre - Presidente; Marcella Menezes Ferreira de Souza -  
Secretária. Acionistas: Braskem S.A. (p.p. Cristiane Silvestre); Braskem
Participações S.A. (p.p. Marcella Menezes Ferreira de Souza). Adminis-
tradores eleitos: José Armando Bighetti Teixeira; Andre Luiz  
Maynart de Lemos; Decio Fabricio Oddone da Costa. JUCESP/NIRE
nº 3522821880-1 e JUCESP nº 80.809/14-5 em 24/02/2014. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

Instituto Brasileiro de Alternativa para 
Saúde e Meio Ambiente  

CNPJ nº 17.940.607/001-54 
Extrato de Relatório de Execução Física e  

Financeira de Termo de Parceria 
Termo de Parceria nº.001/2013, Processo nº 5165/2013 firmado com a 
Serviço de Saúde de São Vicente através do Fundo Municipal de Saúde 
de São Vicente. Custo de Projeto: R$ 1.872.000,00 (Hum milhão 
oitocentos e setenta e dois mil reais). Local de realização do projeto: São 
Vicente/SP. Data de assinatura do TP: 01/10/13. Início do projeto: 
01/11/13. Término: 30/09/14. Objetivos do projeto: Cooperação da 
OSCIP na administração na área de saúde de programas e serviços do 
Sistema de Internação e Assistência Domiciliar, conforme Portaria Nº 963 
de 27 de Maio de 2013. Resultados alcançados: Melhorou e ampliou a 
assistência no SUS a pacientes com agravos de saúde, estes 
recebendo atendimento humanizado, em casa e perto da família, 
capacitando seus cuidadores. Pacientes Atendidos: 292; 
Procedimentos: 1968. O início do projeto foi em Novembro de 2014 
conforme repasse. Custos de Implementação do Projeto:  

Categoria de Despesa Previsto $ Realizado $ Diferença $ 

Investimentos 109089,92 107631,96 1457,96 

Custo Oper. Variável 143442,87 38181,48 105261,39 

Custo Oper. Fixo 4274,20 778,00 3496,20 

Despesas Adm. 43680,00 43680,00 0,00 

Despesas Gerais 9952,00 2967,54 6984,46 

Totais: 310439 193238,98 117200,01 
Nome da Oscip: Instituto Brasileiro de Alternativa para Saúde e Meio 
Ambiente - IBRAAS. Endereço: Rua Padre Anchieta, 331, sala 71-3. 
Cidade: São Vicente. UF: SP. CEP.: 11310-040. Tel.: (13) 98113-1698. 
Fax.:(13) 3351-5904. E-mail: diretoria@ibraas.org. Nome do 
Responsável pelo Projeto: Augusto Martes Neto. Cargo/Função: 
Presidente. São Vicente, 27 de Fevereiro de 2014. 

EDITORA SCIPIONE S.A.
CNPJ/MF 44.127.355/0001-11 - NIRE 35.300.314.085

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 20 de dezembro 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 20 dias do mês de dezembro de 2013, 
às 12:00 horas, na sede da Editora Scipione S.A. (“Companhia”), 
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Otaviano Alves de Lima, nº 4.400, 7º andar, Ala B, Nossa Senhora 
do Ó. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em 
virtude da presença de acionista representando a totalidade do capital 
social Companhia. 3. Mesa: Patrícia Barbi Costa, Presidente; Renata 
Mendes Borges, Secretária. 4. Ordem do Dia: Re-ratificar a deliberação 
tomada na assembleia geral extraordinária realizada em 01/10/2013. 
5. Deliberações: Pelo voto de acionista representando a totalidade do 
capital social da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações, 
sem quaisquer reservas ou ressalvas: 5.1. Aprovar a lavratura da ata 
a que se refere esta Assembleia na forma de sumário, nos termos do 
artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76. 5.2. Retificar a deliberação tomada 
na  assembleia geral extraordinária realizada em 01/10/2013, registrada 
sob n°425.253/13-2 em 31.10.2013 constante do item 5 da ata a que 
se refere tal assembleia, de forma que tal item passa a ter a seguinte 
redação: “5 Deliberações: Após análise e discussão da ordem do dia, 
a única acionista da Companhia deliberou, sem ressalvas, aprovar: 
(i) o pagamento no montante de R$5.902.715,74 referente aos dividendos 
obrigatórios para o exercício distribuídos conforme assembleia geral 
ordinária e extraordinária realizada em 30/04/2013; (ii) o pagamento 
no montante de R$ 11.083.043,32 referente aos dividendos adicionais 
aos dividendos obrigatórios para o exercício distribuídos conforme 
assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 30/04/2013; e 
(iii) a distribuição e o pagamento de dividendos à única acionista Abril 
Educação S.A. no valor de R$ 35.398.946,09 à conta de Reserva de 
Retenção de Lucros constante do balanço patrimonial da Companhia 
levantado em 30/08/2013 e anexo à presente ata de assembleia geral 
extraordinária como Anexo I.” 5.3. Ratificar todas as demais deliberações 
tomadas na assembleia geral extraordinária realizada em 01/10/2013. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que 
se refere esta Assembleia, que foi lida, aprovada e assinada por todos 
os presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Patrícia Barbi Costa, Presidente; 
Renata Mendes Borges, Secretária. Acionista: Abril Educação S.A., p. 
Guilherme Alves Mélega e Patrícia Barbi Costa. Confere com o original 
lavrado em livro próprio. São Paulo, 20 de dezembro de 2013. Renata 
Mendes Borges - Secretária. JUCESP nº 39.873/14-6 em 23.01.2014. 
Gisela S. Ceschin - Secretária Geral.

ABRIL EDUCAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 02.541.982/0001-54 - NIRE 35.300.175.832

Companhia Aberta de Capital Autorizado
Ata de Reunião do Conselho de Administração

realizada em 19 de dezembro de 2013
Data, Hora e Local: Em 19 de dezembro de 2013, às 10:00h, na sede 
social da Abril Educação S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Otaviano Alves de 
Lima, 4400, 7° andar, Ala C, Vila Arcádia, CEP 02909-900. Mesa: 
Presidente: Giancarlo Francesco Civita; Secretária: Patrícia Barbi 
Costa. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da 
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia, nos termos do artigo 18, parágrafo primeiro do Estatuto 
Social. Deliberações: Foram tomadas as seguintes deliberações, por 
unanimidade dos presentes, sem quaisquer ressalvas ou reservas: 
1. Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 2. Aprovar 
a assinatura por sua controlada, CAEP - Central Abril Educação e 
Participações S.a. (“CAEP”), do Contrato de Compra e Venda de 
Participação Societária, Investimento e Outras Avenças e seus Anexos 
(“Contrato’’), tendo por objeto a aquisição de uma parcela inicial de 
22,7%, com opção de aquisições posteriores, do capital social da 
MSTECH Educação e Tecnologia Ltda., (“MSTECH”’), sociedade por 
ações, com sede na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, Rua Joaquim 
Anacleto Bueno, nº1-42, Bairro Jardim Contorno, CEP 17047-281, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.666.537/0001-58, cuja via autenticada 
pela Mesa ficará arquivada na sede da Companhia (“Aquisição”), bem 
como a celebração dos documentos societários de transformação da 
MSTECH em sociedade por ações, Acordo de Acionistas da MSTECH, 
e demais documentos relacionadas à Transação ficando desde já 
os Diretores da Companhia e da CAEP autorizados a praticar todos 
os atos e assumir todas as obrigações para fins da concretização da 
Aquisição pela CAEP. 3. Aprovar a voto favorável da Companhia em 
assembleia geral da CAEP para aprovação da Aquisição, nos termos 
do Artigo 19, XII. do Estatuto Social da Companhia. 4. Ficam ratificados 
todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e procuradores 
devidamente constituídos relacionados a Aquisição. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar a reunião foi suspensa para a lavratura da 
presente ata que depois de lavrada, foi lida, aprovada e assinada por 
todos as presentes. Assinaturas: Mesa: Giancarlo Francesco Civita, 
Presidente; e Patrícia Barbi Costa, Secretária. Conselheiros Presentes: 
Giancarlo Francesco Civita, Manoel Luiz Ferrão de Amorim, Victor 
Civita, Douglas Duran, Paulo Roberto Nunes Guedes, Florian Bartunek, 
Arnaldo Figueiredo Tibyriçá, Marco Antônio Magalhães e Maria Helena 
Guimarães Castro. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em 
livro próprio. Patrícia Barbi Costa - Secretária. JUCESP nº 28.339/14-9 
em 17.01.2014. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, torna público que requereu da CETESB/ de 
Cubatão, a Renovação de Licença de Operação para fabricação de gases 
elementares (oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, etc), situada a Estrada Plinio 
de Queiroz, km 6 - Jd. São Marcos. Cubatão/SP.

Asm Trailers Ltda - EPP torna público que requereu da CETESB a L.P.p/
ativ. Fabric. de tanques e reservatórios p/combustíveis, lubrificantes, gas 
comprimido e gás liquefeito; montagem de reservatórios e cisternas p/ga-
ses e líquidos; fabric. recipientes metálicos p/gases comprimidos e lique-
feitos de qualquer capacidade e importação, exportação e comercialização
de partes, peças, acessórios e equipamentos p/indústria mecânica e pe-
trolífera, à Alameda Júpiter,179, Comercial Vitória Martini, Indaiatuba/SP.

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 10/03/2014 08:39:50.
Nº de Série do Certificado: 92595ACB715A4E2998FB7C599AD0B46354A9D3E5
[ Ticket: 20745435 ] - www.imprensaoficial.com.br




























































































































































	811-819.pdf
	VOL 05 820-991 INCOMPLETO.pdf
	820-830.pdf
	820.pdf
	821.pdf
	823.pdf

	VOL 05 831-989 INCOMPLETO.pdf
	831-927.pdf
	831-855.pdf
	831.pdf
	832.pdf
	835.pdf
	838.pdf
	841.pdf

	856-880.pdf
	856.pdf
	858.pdf
	860.pdf
	861.pdf
	866.pdf
	868.pdf
	869.pdf
	870.pdf
	871.pdf
	872.pdf
	874.pdf

	881-904.pdf
	881.pdf
	885.pdf
	886.pdf
	888.pdf
	889.pdf
	891.pdf
	892.pdf
	893.pdf
	902.pdf
	903.pdf
	904.pdf

	907-927.pdf
	907.pdf
	909.pdf
	910.pdf
	911.pdf
	912.pdf
	913.pdf
	914.pdf
	915.pdf
	916.pdf


	VOL 05 928-989 INCOMPLETO.pdf
	928.pdf
	929-949.pdf
	950-972.pdf
	950.pdf
	951.pdf
	952.pdf
	954.pdf
	955.pdf
	956.pdf

	973.pdf


	990.pdf




