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Ilustre Julgador, 

BANCO INTERMEDIUM S.A., por seu advogado, ora informa e requer:  

1. Por petição protocolada em 12.12.2016, as empresas Recuperandas requererem a este 
Juízo que “determine que as credoras se abstenham de executar, buscar os bens e/ou 
consolidar a propriedade dos imóveis que integram o patrimônio da empresa, haja vista, 
a previsão legal do Art. 6º da Lei 11.101/05, em que determina a suspensão por 180 
dias”.  

2. Contudo, afastando-se da desejável lealdade processual e boa-fé, omitem as empresas 
Recuperandas que o imóvel alienado fiduciariamente ao Banco Intermedium S.A. 
(matricula nº. 36.343, do 1º. CRI de Salvador) em garantia à CCB nº. 7442673 tem 
como proprietário o devedor solidário Sylvio de Góes Mascarenhas e que se trata de 
imóvel residencial constituído pelo apartamento nº. 2001, do Ed. Mansão Professor José 
Silveira, sito a Av. Sete de Setembro nº. 2236, não se enquadrando na definição de bem 
essencial à atividade da empresa sendo, pois, inaplicável a parte final do §3º., do art. 49, 
da Lei 11.101/2005. 

3. Portanto, além do referido imóvel não integrar o patrimônio das empresas 
Recuperandas, o mesmo não possui qualquer liame com suas atividades.  

4. Nos cristalinos termos do art. 49, §1º., da Lei 11.101/2005 e Súmula 581, do STJ, “A 
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das 
ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou 
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. 

5. À mirada pedestre, pois, não há qualquer óbice à consolidação da propriedade fiduciária 
do apontado imóvel, devendo ser indeferido o pedido apresentado pelas Recuperandas.  

6. Na oportunidade, reafirmando a extraconcursalidade de seu crédito em razão de estar 
garantido por alienação fiduciária de imóvel, ora reitera os termos de seus interpostos 
Embargos de Declaração, ainda pendentes de manifestação deste Juízo.  

7. Aliás, Ilustre Julgador, curiosamente, nas diligências realizadas pelos Oficiais dos 
Cartórios de Títulos e Documentos nas Comarcas de Duque de Caxias – RJ e São 
Francisco do Conde – BA restou certificado que as empresas Recuperandas 
encontram-se com suas atividades paralisadas, prevendo o Plano de Recuperação 
Judicial apresentado a incorporação da GMM pela Metalbasa.  







 

Rua Doutor Pereira de Melo, 161 - Luxemburgo 

Belo Horizonte - MG. CEP 30380-350. 

Tel.: 31 3223.2279 / 3225.2731 

contato@haeckelmagalhaes.com.br 

Isto posto, o Banco Intermedium S.A. ora respeitosamente requer a V.Exa. se digne indeferir o 
pedido apresentado pelas Recuperandas, posto que o imóvel a ele alienado em garantia 
fiduciária não pertence às mesmas, mas sim ao devedor solidário Sylvio de Góes 
Mascarenhas, sendo aplicável à espécie o art. 49, §§ 1º. e 3º., da Lei 11.101/2005 e Súmula 
581, do STJ, não havendo, assim, qualquer óbice para a consolidação da propriedade fiduciária 
do referido imóvel. 

Requer, ainda, a intimação das empresas Recuperandas para que justifique a paralisação das 
suas atividades. 

 
P. Deferimento, 

 
     Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2017. 

 
 
Eduardo N. Magalhães   
OAB/MG 81.229                     
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38.2016.8.19.0021 

GUSTAVO BANHO LICKS, honrosamente nomead

udicial das empresas GMM Embalagens Industriais S .A e 

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

ao mês de agosto de 2016, que segue em anexo.

 

Nestes termos, muito respeitosamente,

Pede deferimento 

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 201

 

 

 

 

VEL DA COMARCA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

nomeado para o cargo de 

GMM Embalagens Industriais S.A e 

vem requerer a juntada do relatório 

que segue em anexo. 

respeitosamente,  

de 2016. 
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Preâmbulo 

  Há 55 anos no mercado de embalagens metálicas,  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. 

  O Grupo GMM e Metalbasa possui duas fábricas de tambores de 

aço, uma em São Francisco do Conde/Bahia  e outra em Duque de Caxias/Rio 

de Janeiro, que se encontra fechada.  A fábrica na Bahia atende a todo 

território 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 definidos 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 Qualidade 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 atualização 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 d e 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 

publicado 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  agosto de 2016, no item assim 

dispostos:  

I .  Análise f inance ira; e  

II .  Conclusão.  
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I. Análise Financeira: 

Em setembro de 2016 foi solicitado às empresas os seguintes 

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

do exercício 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 financeiro;  

d. Ativo; e  

e.  Passivo exigível e patrimônio l íquido.  

 

a) Receitas: 
 

A receita de vendas obtida pelas recuperandas no mês de  agosto 

somou R$213.990,00 (duzentos e treze mil  e novecentos e noventa  reais),  

divididas da seguinte maneira:  

 A receita obtida pela empresa GMM foi  de R$ 47.353,00 

(quarenta e sete mil e trezentos e cinquenta e três  reais) e 

atingiu a redução em sua receita de 42,80% (quarenta e 

dois inteiros e oitenta centésimos por cento) em relação 

ao mês anterior.  

 A recuperanda Metalbasa contabi l izou receita de 

R$166.637,00 (cento e sessenta e seis  mil e seiscentos e 

trinta e sete  reais) e atingiu redução de 3,52% (três 
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inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento) em 

comparação a receita obtida no mês de julho.  

 

Gráfico 1: Evolução da Receita Mensal 

 

A receita acumulada pelas duas empresas no período de julho e  

agosto soma R$ 469.498,00 (quatrocentos e sessenta e nove mil  e 

quatrocentos e noventa e oito reais).  

b) Custos e Despesas: 
 

O total dos custos e  despesas das recuperandas  no mês de 

agosto foi de R$ 822.197,00 (oitocentos e vinte e dois mil  e cento e noventa 

e sete reais) divididos da seguinte forma: 

 O total  gasto pela GMM foi de R$ 300.190,00 (trezentos 

mil e cento e noventa reais),  assim distribuídos:   

i .  Tributos: R$8.726,00 (oito mil setecentos e vinte e 

seis reais);  

i i .  Custos industriais:  R$ 188.967,00 (cento e oitenta e 

oito mil e novecentos e sessenta e sete  reais);  

jul/16 ago/16 

R$ 82.786 

R$ 47.353 

R$ 172.722 R$ 166.637 

Receita Mensal 2016 

GMM 

METALBASA 

GMM: redução de 42,80% 
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i i i .  Despesas operacionais:  R$ 38.920,00 (trinta e oito 

mil novecentos e vinte  reais);  

iv.  Despesas f inanceiras: R$ 63.577,00 (sessenta e três 

mil quinhentos e setenta e sete reais).  

 Os gastos totais  da Metalbasa foram de R$ 522.007,00 

(quinhentos e vinte e dois mil  e sete reais),  assim 

distribuídos:  

i .  Tributos R$ 40.199,00 (quarenta mil e cento e 

noventa e nove reais);  

i i .  Custos industr iais:  R$ 170.124,00 (cento e setenta 

mil cento e vinte e quatro  reais);  

i i i .  Despesas operacionais: R$ 142.898,00 (cento e 

quarenta e dois  mil  e oitocentos e noventa e oito  

reais);  

iv.  Despesas f inanceiras: R$ 168.786,00 (cento e 

sessenta e oito  mil  e setecentos e oitenta e seis  

reais) .  

 

Gráfico 2: Despesa Mensal 

-R$ 408.528 

-R$ 300.190 

-R$ 444.886 

-R$ 522.007 

jul/16 ago/16 

Custos e Despesas Mensais 2016 

GMM 

METALBASA 

GMM: redução de 26,52% 
Metalbasa: aumento de 17,34% 
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c) Resultado financeiro: 
 

No mês de agosto, as duas empresas obtiveram resultado 

negativo que somados perfazem R$ 608.207,00 (seiscentos e oito  mil  e 

duzentos e sete reais) .  

 A GMM contabil izou  prejuízo de R$ 252.837,00 (duzentos 

e cinquenta e dois mil oitocentos e trinta e sete  reais) e,  

desta forma, melhorou seu resultado em comparação ao 

mês anterior em 22,38% (vinte e dois inteiros e trinta e 

oito centésimos por cento).  

 A recuperanda Metalbasa apresentou  prejuízo de 

R$355.370,00 (trezentos e cinquenta e cinco  mil e 

trezentos e setenta reais) e seu resultado reduziu em 

30,57% (trinta inteiros e cinquenta e sete centésimos por 

cento) em relação ao mês de julho.  

 

Gráfico 3: Resultado Mensal 

 

-R$ 325.742 

-R$ 252.837 
-R$ 272.164 

-R$ 355.370 

jul/16 ago/16 

Resultado Mensal 2016 

GMM 

METALBASA 

GMM: redução de prejuízo de 22,38% 
Metalbasa: aumento de prejuízo de 30,57% 
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d) Ativo: 
 

Ao final do mês de agosto de 2016, a recuperanda GMM possuía 

um saldo total de Ativos de R$ 38.908.529,00 (trinta e oito milhões 

novecentos e oito mil  e quinhentos e vinte e nove  reais),  sendo as contas 

mais s ignif icativas desse total as pertencentes ao Ativo Não Circulante que 

corresponde a 70,23% (setenta inteiros e vinte e três centésimos por cento) 

do total do Ativo, conforme se verif ica na tabela abaixo:  

GMM AGO/16 % 

ATIVO R$ 38.908.529 100,00% 

CIRCULANTE R$ 11.581.953 29,77% 

Disponível R$ 361.666 0,93% 

Clientes R$ 297.671 0,77% 

Devedores Diversos R$ 1.789.511 4,60% 

Estoques R$ 5.163.883 13,27% 

Outros Créditos R$ 3.969.222 10,20% 

NÃO CIRCULANTE R$ 27.326.576 70,23% 

Coligadas R$ 10.244.985 26,33% 

Processos cíveis /trabalhistas R$ 528.626 1,36% 

Direitos a Receber R$ 1.930.026 4,96% 

Despesas Diferidas R$ 5.800.050 14,91% 

Imobilizado R$ 8.331.919 21,41% 

Diferido R$ 224.729 0,58% 

Intangível R$ 266.241 0,68% 

Tabela 1: Ativo GMM 

 

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

Ativos de R$ 28.627.492,00 (vinte e oito milhões seiscentos e vinte e sete  mil 

e quatrocentos e noventa e dois  reais),  deste total  as contas mais 

signif icativas são Imobilizado com 32,21% (trinta e dois inteiros e vinte e um 

centésimos por cento) e Investimento em Coligadas que representava 24,37% 

(vinte e quatro inteiros e trinta e sete  centésimos por cento) do total d e 

Ativos, como se verif ica em tabela abaixo:  
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METALBASA AGO/16 % 

ATIVO R$ 28.627.492 100,00% 

CIRCULANTE R$ 6.574.988 22,97% 

Disponível R$ 96.111 0,34% 

Clientes R$ 940.465 3,29% 

Devedores diversos R$ 520.553 1,82% 

Estoques R$ 1.216.016 4,25% 

Tributos a recuperar R$ 374.268 1,31% 

Despesas antecipadas R$ 3.427.575 11,97% 

NÃO CIRCULANTE R$ 22.052.504 77,03% 

Coligadas R$ 6.975.887 24,37% 

Processos cíveis/trabalhistas R$ 552.240 1,93% 

Despesas diferidas R$ 3.893.076 13,60% 

Direitos a receber R$ 588.842 2,06% 

Investimentos R$ 94.837 0,33% 

Imobilizado R$ 9.222.142 32,21% 

Intangível R$ 725.480 2,53% 

Tabela 2: Ativo Metalbasa 

 

e) Passivo exigível e Patrimônio Líquido: 
 

Ao f im de agosto a recuperanda GMM contabil izava em seu 

Passivo Exigível e Patrimônio Líquido o saldo de  R$ 38.908.530,00 (trinta e 

oito milhões novecentos e oito mil e quinhentos e tr inta  reais),  e  as contas 

com a maior representatividade desse total foram Contas a pagar  do Ativo 

Não Circulante com 21,56 % (vinte e um inteiros e cinquenta e seis  

centésimos por cento) do total  e Empréstimos com 18,45% (dezoito inteiros 

e quarenta e cinco centésimos por cento) , conforme demonstrado em tabela 

abaixo:  

GMM AGO/16 % 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 38.908.530 100,00% 

CIRCULANTE R$ 15.184.839 39,03% 

Fornecedores R$ 5.813.418 14,94% 

Tributos a Pagar R$ 4.839.451 12,44% 

Empréstimos R$ 2.142.781 5,51% 

Contas a pagar R$ 2.389.189 6,14% 
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NÃO CIRCULANTE R$ 22.097.199 56,79% 

Financiamentos  R$ 15.588 0,04% 

Empréstimos R$ 7.180.309 18,45% 

Tributos parcelados R$ 6.514.443 16,74% 

Contas a pagar R$ 8.386.859 21,56% 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 1.626.492 4,18% 

Capital social  R$ 8.400.000 21,59% 

Reserva de Contigência R$ 430.086 1,11% 

Prejuízos acumulados  -R$ 3.987.939 -10,25% 

Resultado do Exercício -R$ 3.224.872 -8,29% 

Ajuste de Exercícios R$ 9.217 0,02% 

Tabela 3: Passivo e Patrimônio Líquido GMM 

 

Ao final  do mês de  agosto a recuperanda Metalbasa possuía  em 

seu Passivo Exigível e Patrimônio Líquido o total de R$ 28.627.495,00 (vinte 

e oito milhões seiscentos e vinte e sete  mil e quatrocentos e noventa e cinco  

reais),  deste total 41,09% referem-se às contas do Passivo Circulante e 

36,16% do Passivo Não Circulante , conforme tabela abaixo:  

METALBASA AGO/16 % 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 28.627.495 100,00% 

CIRCULANTE R$ 11.763.333 41,09% 

Fornecedores R$ 2.342.653 8,18% 

Tributos a pagar R$ 6.789.216 23,72% 

Empréstimos R$ 993.800 3,47% 

Contas a pagar R$ 1.637.664 5,72% 

NÃO CIRCULANTE R$ 10.350.554 36,16% 

Financiamento R$ 217.415 0,76% 

Empréstimos R$ 3.064.803 10,71% 

Coligadas/ Acionistas R$ 2.244.637 7,84% 

Tributos parcelados R$ 1.570.594 5,49% 

Contas a pagar R$ 3.253.105 11,36% 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 6.513.608 22,75% 

Capital social  R$ 12.830.066 44,82% 

Ajustes de avaliação patrimonial R$ 3.128.682 10,93% 

Reserva de lucro R$ 46.883 0,16% 

Reserva de incentivo fiscal R$ 8.289 0,03% 

Reserva de contigência R$ 48.056 0,17% 

Ações em tesouraria -R$ 59.527 -0,21% 
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Prejuízos acumulados  -R$ 7.792.262 -27,22% 

Resultado do exercício -R$ 1.663.293 -5,81% 

Ajuste do exercício anterior -R$ 33.286 -0,12% 

Tabela 4 Passivo e Patrimônio Líquido Metalbasa 

 

II. Conclusão: 

Da análise da documentação contábil  enviada, podemos concluir  

que as receitas de ambas as empresas reduziram no mês de agosto em 

relação ao mês anterior.  

 Os gastos da GMM diminuíram em comparação ao mês de julho 

e os dispêndios da Metalbasa aumentaram em relação ao mês anterior.  

As duas recuperandas obtiveram prejuízo no mês de agosto, 

entretanto a GMM melhorou seu resultado, apesar deste continuar negativo.  

Houve uma pequena redução no Ativo e  Passivo e Patrimônio 

Líquido da empresa GMM, em torno 0,06%, (seis centésimos por cento) em 

relação ao mês anterior.  Além disso, ocorreu um leve aumento  no total do 

Ativo e Passivo e Patrimônio Líquido da empresa Metalbasa, por volta de 

1,07%, (um inteiro e sete centésimos por cento) em relação ao mês de julho.  

 

Estas eram as informações que puderam ser prestadas no 

momento.  

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2017. 

 
 

GUSTAVO BANHO LICKS 
CRC-RJ 087.155/O-7 

OAB/RJ 176.184  





 

 

 

 

 

Documentos Referentes ao Mês de 

Agosto de 2016 

 

 

 

- Demonstração de Resultado GMM (Anexo I.a ) 

- Balanço Patrimonial GMM (Anexo II.a) 

 

- Demonstração de Resultado Metalbasa (Anexo I.b) 

- Balanço Patrimonial Metalbasa (Anexo II.b) 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I.a 

(Demonstração de Resultado GMM - Agosto de 2016) 
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Anexo II.a 

(Balanço Patrimonial GMM - Agosto de 2016) 
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Anexo I.b 

(Demonstração de Resultado Metalbasa - Agosto de 2016) 
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Anexo II.b 

(Balanço Patrimonial Metalbasa - Agosto de 2016) 
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Metalbasa -  Metalúrgica da Bahia S.A.
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www.l icksassociados.com.br 

 

 

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

QUE DE CAXIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 

 

 

 

38.2016.8.19.0021 

GUSTAVO BANHO LICKS, honrosamente nomead

udicial das empresas GMM Embalagens Industriais S .A e 

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

ao mês de setembro de 2016, que segue em anexo.

 

Nestes termos, muito respeitosamente,

Pede deferimento 

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 201

 

 

 

 

VEL DA COMARCA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

nomeado para o cargo de 

GMM Embalagens Industriais S.A e 

vem requerer a juntada do relatório 

que segue em anexo. 

respeitosamente,  

de 2016. 






