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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 certi f 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 setembro de 2016, nos itens 

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 

setembro somou R$ 290.737,00 (duzentos e noventa mil  e setecentos e trinta 

e sete reais),  divididas da seguinte maneira:  

 A receita contabil izada pela empresa GMM foi de R$413,00 

(quatrocentos e treze reais) com redução em sua receita  

de 99,13% (noventa e nove inteiros e treze centésimos por 

cento) em comparação ao mês agosto.  

 A recuperanda Metalbasa auferiu receita de R$ 290.324,00 

(duzentos e noventa mil e trezentos e vinte e quatro  reais)  

e atingiu aumento de 74,23% (setenta e quatro inteiros e 

vinte e três centésimos por cento) em relação à receita 

obtida no mês anterior.  
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Gráfico 1: Evolução da Receita Mensal 

 

A receita acumulada pelas duas empresas no período de julho a 

setembro soma R$ 760.235,00 (setecentos e sessenta  mil  e duzentos e trinta 

e cinco reais),  conforme demonstrado no gráfico abaixo:  

 

Gráfico 2: Receita Acumulada 

 

b) Custos e Despesas: 
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R$ 413 

R$ 172.722 
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R$ 290.324 
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METALBASA 
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O total dos custos e  despesas das recuperandas  no mês de 

setembro foi  de R$ 989.599,00 (novecentos e oitenta e nove  mil  e 

quinhentos e noventa e nove  reais) divididos da seguinte forma:  

 A GMM despendeu o total de R$ 271.818,00 (duzentos e 

setenta e um mil e oitocentos e dezoito  reais) ,  assim 

distribuídos:  

o Tributos de R$98,00 (noventa e oito reais);  

o Custos industr iais de R$ 173.328,00 (cento e setenta 

e três mil e trezentos e vinte e oito  reais);  

o Despesas operacionais de R$ 35.953,00 (trinta e 

cinco mil novecentos e cinquenta e três  reais);  

o Despesas f inanceiras de R$ 62.439,00 (sessenta e 

dois mil e quatrocentos e trinta e nove  reais).  

Ademais, apresentou uma redução em seus gastos 

de 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco 

centésimos por cento) em relação ao mês de agosto.  

 A recuperanda Metalbasa desembolsou R$ 717.781,00 

(setecentos e dezessete  mil  e setecentos e oitenta e um 

reais),  assim distr ibuídos:  

o Tributos de R$ 65.897,00 (sessenta e cinco mil  

oitocentos e noventa e sete  reais);  

o Custos industriais de R$ 348.112,00 (trezentos e 

quarenta e oito mil e cento e doze reais) ;  

o Despesas operacionais de R$ 129.699,00 (cento e 

vinte e nove mil e seiscentos e noventa e nove  

reais);  
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o Despesas f inanceiras somaram R$ 174.073 (cento e 

setenta e quatro mil e setenta e três reais) .   

Além disso, a empresa aumentou seus gastos em 

37,50% (trinta e sete inteiros e cinquenta 

centésimos) em comparação ao mês anterior.  

 

Gráfico 3: Custos e Despesas Mensais 

 

Os gastos acumulados pelas duas recuperandas no período de 

julho a setembro  de 2016 soma R$ 2.665.210,00 (dois milhões seiscentos e 

sessenta e cinco mil e duzentos e dez reais),  conforme gráf ico abaixo:  
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Gráfico 4: Custos e Despesas acumulados 

c) Resultado financeiro: 
 

No mês de setembro as duas empresas obtiveram resultado 

negativo totalizando R$ 698.862,00 (seiscentos e noventa e oito mil e 

oitocentos e sessenta e dois  reais).  

 A GMM contabil izou  prejuízo de R$ 271.405,00 (duzentos 

e setenta e um mil e quatrocentos e cinco  reais)  e piorou 

seu resultado em relação ao mês anterior em 7,34% (sete 

inteiros e trinta e quatro centésimos por cento).  

 A recuperanda Metalbasa apresentou  prejuízo de 

R$427.457,00 (quatrocentos e vinte e sete  mil e 

quatrocentos e cinquenta e sete  reais),  aumentando seu 

prejuízo em 20,29% (vinte inteiros e vinte e nove 

centésimos por cento) em relação ao mês de agosto.  

-R$ 980.536 
37% 

-R$ 1.684.674 
63% 

Custos e Despesas Acumulados Jul-Set 2016 

GMM 

METALBASA 
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Gráfico 5: Resultado Mensal 

 

O resultado acumulado pelas recuperandas no período 

compreendido entre julho e setembro de 2016 é negativo de R$ 1.904.975,00 

(um milhão novecentos e quatro mil e novecentos e setenta e cinco reais),  

conforme gráfico abaixo:  

 

Gráfico 6: Resultado Acumulado 
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d) Ativo: 
 

Ao fim do mês de setembro de 2016, a recuperanda GMM 

possuía um saldo total de Ativos de R$ 38.811.469,00 (tr inta e oito milhões 

oitocentos e onze mil  e quatrocentos e sessenta  e nove reais),  sendo as 

contas mais signif icativas desse total  as pertencentes ao Passivo Não 

Circulante que corresponde a 70,2 6% (setenta inteiros vírgula vinte e seis  

centésimos por cento) do total do Ativo, conforme se verif ica na tabela 

abaixo:  

 

GMM SET/16 % 

ATIVO R$ 38.811.469 100,00% 

CIRCULANTE R$ 11.542.921 29,74% 

Disponível R$ 360.087 0,93% 

Clientes R$ 297.671 0,77% 

Devedores Diversos R$ 1.789.924 4,61% 

Estoques R$ 5.131.846 13,22% 

Tributos a recuperar R$ 49.347 0,13% 

Despesas antecipadas R$ 3.914.046 10,08% 

NÃO CIRCULANTE R$ 27.268.548 70,26% 

Coligadas R$ 10.245.219 26,40% 

Processos cíveis/trabalhistas R$ 530.566 1,37% 

Direitos a Receber R$ 1.930.026 4,97% 

Despesas Diferidas R$ 5.800.050 14,94% 

Imobilizado R$ 8.283.652 21,34% 

Diferido R$ 217.180 0,56% 

Intangível R$ 261.855 0,67% 

Tabela 1: Ativo GMM 

 

A recuperanda Metalbasa, ao f im de setembro, possuía saldo 

total de Ativos de R$ 28.700.058 (vinte e oito milhões setecentos mil  e  

cinquenta e oito  reais),  deste total  as contas mais signif icativas  são 

Imobil izado com 32,09% (trinta e dois inteiros e nove centésimos por cento) 





 
 
 

Página 12 de 15 
 
 

e Investimento em Coligadas que representava 24,46% (vinte e quatro 

inteiros e quarenta e seis  centésimos por cento) do total d e Ativos, como se 

verif ica em tabela abaixo:  

 

METALBASA SET/16 % 

ATIVO R$ 28.700.058 100,00% 

CIRCULANTE R$ 6.598.708 22,99% 

Disponível R$ 180.924 0,63% 

Clientes R$ 1.033.947 3,60% 

Devedores diversos R$ 622.147 2,17% 

Estoques R$ 1.091.671 3,80% 

Tributos a recuperar R$ 372.300 1,30% 

Despesas antecipadas R$ 3.297.719 11,49% 

NÃO CIRCULANTE R$ 22.101.350 77,01% 

Coligadas R$ 7.018.967 24,46% 

Processos cíveis/trabalhistas R$ 571.073 1,99% 

Despesas diferidas R$ 3.893.076 13,56% 

Direitos a receber R$ 588.842 2,05% 

Investimentos R$ 94.837 0,33% 

Imobilizado R$ 9.209.075 32,09% 

Intangível R$ 725.480 2,53% 

Tabela 2: Ativo Metalbasa 

 

e) Passivo exigível e Patrimônio Líquido: 
 

Em setembro de 2016, a  recuperanda GMM contabil izava em seu 

Passivo Exigível e Patrimônio Líquido o saldo de  R$ 38.811.469,00 (trinta e 

oito milhões oitocentos e onze mil e quatrocentos e sessenta e nove reais),  e  

as contas com a maior representatividade desse total foram Capital Social e 

Contas a pagar  do Ativo Não Circulante , conforme demonstrado em tabela 

abaixo:  
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GMM SET/16 % 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 38.811.469 100,00% 

CIRCULANTE R$ 15.345.270 39,54% 

Fornecedores R$ 5.825.118 15,01% 

Tributos a Pagar R$ 4.844.829 12,48% 

Empréstimos R$ 2.142.781 5,52% 

Contas a pagar R$ 2.532.542 6,53% 

NÃO CIRCULANTE R$ 22.110.550 56,97% 

Financiamentos  R$ 15.588 0,04% 

Empréstimos R$ 7.180.309 18,50% 

Tributos parcelados R$ 6.514.443 16,78% 

Contas a pagar R$ 8.400.210 21,64% 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 1.355.649 3,49% 

Capital social  R$ 8.400.000 21,64% 

Reserva de Contingência R$ 430.086 1,11% 

Prejuízos acumulados  -R$ 3.987.939 -10,28% 

Resultado do Exercício -R$ 3.496.278 -9,01% 

Ajuste de Exercícios R$ 9.780 0,03% 

Tabela 3: Passivo e Patrimônio Líquido GMM 

 

Ao final  do mês de setembro, a  recuperanda Metalbasa possuía 

em seu Passivo Exigível  e Patrimônio Líquido o total  de R$ 28.700.057,00 

(vinte e oito milhões setecentos mil e cinquenta e sete  reais),  deste total as 

contas mais signif icativas foram: Capital Social e Prejuízos acumulados, 

conforme mostrado na tabela abaixo:  
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METALBASA SET/16 % 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 28.700.057 100,00% 

CIRCULANTE R$ 12.132.403 42,27% 

Fornecedores R$ 2.401.764 8,37% 

Tributos a pagar R$ 6.884.533 23,99% 

Empréstimos R$ 984.587 3,43% 

Contas a pagar R$ 1.861.519 6,49% 

NÃO CIRCULANTE R$ 10.481.745 36,52% 

Financiamento R$ 217.415 0,76% 

Empréstimos R$ 3.064.803 10,68% 

Coligadas/ Acionistas R$ 2.253.025 7,85% 

Tributos parcelados R$ 1.570.594 5,47% 

Contas a pagar R$ 3.375.908 11,76% 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 6.085.909 21,21% 

Capital social  R$ 12.830.066 44,70% 

Ajustes de avaliação patrimonial R$ 3.128.682 10,90% 

Reserva de lucro R$ 46.883 0,16% 

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 -27,15% 

Resultado do exercício -R$ 2.090.750 -7,28% 

Ajuste do exercício anterior -R$ 33.528 -0,12% 

Tabela 4 Passivo e Patrimônio Líquido Metalbasa 

 

II. Conclusão: 

Da análise da documentação contábil  enviada podemos concluir  

que a recuperanda Metalbasa aumentou signif icativamente sua receita em 

relação ao mês anterior, ao contrário da GMM que teve uma forte queda em 

sua receita.  

 Os gastos da GMM diminuíram em comparação ao mês de  agosto 

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

entretanto, nenhuma das duas empresas obtiveram receita capaz de cobrir 

seus gastos.  
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As duas recuperandas obtiveram prejuízo no mês de setembro e 

os resultados alcançados foram pio res do que o obtido em agosto .  

O Ativo,  o Passivo e Patrimônio Líquido da empresa GMM 

tiveram uma queda de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) em relação 

ao mês anterior  e a empresa Metalbasa obteve um pequeno aumento de 

0,25% (vinte e cinco centési mos por cento) em seu Ativo e Passivo e 

Patrimônio Líquido em comparação ao mês de agosto.  

 

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 

Setembro de 2016 

 

 

 

- Demonstração de Resultado GMM (Anexo I.a ) 

- Balanço Patrimonial GMM (Anexo II.a) 

 

- Demonstração de Resultado Metalbasa (Anexo I.b) 

- Balanço Patrimonial (Anexo II.b) 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I.a 

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

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

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

(Balanço Patrimonial Metalbasa - Setembro de 2016) 
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA  JUÍZA DE DIREITO DA 

CÍVEL DA COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO RIO DE 

38.2016.8.19.0021  

embalagens industriais S.A. e Metalbasa metalúrgica da B

GUSTAVO BANHO LICKS , honrosamente nomeado para o cargo de 

processo em epígrafe, vem, perante este Juízo, requerer a publicação do 

edital de recebimento do plano de recuperação judicial na forma do parágrafo único do 

art. 53º da lei 11.101/2005, uma vez que as devedoras apresentaram o

recuperação tempestivamente. 

 

Nestes termos, mui respeitosamente, 

 

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2017 
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 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, expor e requerer o quanto segue: 

 

I. DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DAS RECUPERANDAS 

 

1. Simultaneamente ao deferimento do processamento da presente recuperação judicial foi 

determinado que as Recuperandas apresentassem mensalmente as suas informações bancárias ao Ilmo. 

Administrador Judicial, a fim de que fossem preparados e disponibilizados os relatórios mensais das 

atividades das Recuperandas, para que viabilizar a fiscalização o bom andamento da presente 

recuperação pelos credores, a saber: 

 

Atendidas assim as prescrições legais, e à vista do parecer Ministerial favorável de fls. 500, DEFIRO 

O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL das empresas: GMM EMBALAGENS INDUSTRIAIS 

S/A, CNPJ: 03.738.129/0001-90, com sede à Rodovia Washington Luiz, n.º 14.574, Quadra 05, Lote 

06 e 33, Jardim Primavera, Duque de Caxias/RJ (CEP: 25.240-005) e METALBASA METALÚRGICA DA 

BAHIA S/A, CNPJ: 15.984.826/0001-00, com sede à Rodovia Candeias, Madre de Deus, Km 05, 

Município de São Francisco do Conde/BA (CEP: 43.900-000) e DETERMINO, nos termos do artigo 52 

da Lei 11.101/05: 

(...) 

V - Que as requerentes apresentem contas demonstrativas mensais durante todo o processamento da 

recuperação judicial até o quinto dia útil do mês posterior, remetendo cópia da mesma ao Sr. 

Administrador Judicial no mesmo prazo, para o cumprimento do art. 22, II, ´c´ da L.R.F., sob pena de 

destituição de seus administradores; 

 

 







 

 

2. Em que pese a clara e indiscutível determinação deste D. Juízo, as Recuperandas não vem 

cumprimento com a sua obrigação de fornecer as contas demonstrativas mensais, o que vem 

prejudicando sobremaneira a fiscalização das atividades pelos credores, bem como pelo Ilmo. 

Administrador Judicial. 

 

3. Assertiva acima pode ser comprovada pelas fls. 915, através da qual se evidencia que 

somente em 21/12/2016 foram apresentados os relatórios mensais REFERENTES À JULHO/2016. Ora 

Exa., há um atraso de mais de 5 meses da apresentação dos relatórios mensais, os quais, novamente, 

indispensáveis para a fiscalização das atividades das Recuperandas. 

 

4. A demora na apresentação das informações pelas Recuperandas ao Ilmo. Administrador 

Judicial pode ser novamente comprovada pelas petições de fls. 1000/1047, através das quais foram 

apresentados os relatórios mensais referentes aos meses de Agosto e Setembro de 2016. 

 

5. O atraso em questão, inclusive, já vem causando prejuízo aos credores, uma vez que pela 

análise das informações financeiras das Recuperandas verifica-se que as empresas permanecem em 

situação de déficit. Alie-se a isso o fato de que foram apurados créditos/débitos com empresas coligadas 

das Recuperandas, os quais não se encontram em conformidade com as informações inicialmente 

prestadas pelas Recuperandas. 

 

6. Ora Exa., o aumento do endividamento das Recuperandas com empresas coligadas 

totalmente desconhecidas, visto que os Créditos da Metalbase não correspondem aos débitos da GMM, 

e vice e versa, bem como a imprecisão das informações prestadas é uma questão alarmante para os 

credores, bem como prejudicial ao cumprimento do plano de recuperação judicial apresentado pelas 

Recuperandas. 

 

7. Sendo assim, faz-se necessária a imediata intimação das Recuperandas para que cumpram 

tempestivamente com a obrigação de prestar informações financeiras ao Administrador Judicial, a fim 

de que seja viável a apresentação dos relatórios mensais nos autos deste feito de forma temporânea. 

 

II. DA NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FALTANTES DO PRJ 

 

8. Conforme devidamente argumentado às fls. 929/949,  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 havendo 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. 

 

9. 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. 





 

 

10. Ora Exa., para que seja possível ponderar o PRJ e votá-lo no curso da futura assembleia de 

credores, faz-se indispensável a apresentação pelas Recuperandas da lista de ativos mencionados no 

PRJ, razão pela qual indispensável a sua intimação para apresentação imediata da referida lista. 

 

III. DA DISPENSA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE AVISO DE RECEBIMENTO DO PLANO  

 

 ECONOMIA FINANCEIRA E PROCESSUAL 

 

11. Nos termos das fls. 929/949, a Requerente apresentou objeção ao Plano de Recuperação 

Judicial submetido pelas Recuperandas, com fundamento em diversas questões relacionadas às 

nulidades verificadas no PRJ, não cumprimento dos requisitos legais e ausência de documentos 

indispensáveis para a boa e correta compreensão do PRJ. 

 

12. Ato contínuo, apresentou o Ilmo. Administrador Judicial a petição de fls. 1049, através da 

qual requereu fosse publicado o Edital de Aviso do Recebimento do Plano, a fim de que seja data ciência 

aos credores para oferecimento das respectivas objeções. 

 

13. Ocorre que, a apresentação da objeção ao PRJ pela Requerente, nos termos da melhor 

doutrina e interpretação legislativa, já é suficiente para provocar a convocação da assembleia geral de 

credores, sendo desnecessária a publicação do Edital de Aviso de Recebimento do PRJ.  

 

14. Neste sentido, são as palavras do Ilmo. Des. Luiz Roberto Ayoub1, a saber: 

 

Presente nos autos uma objeção, deve-se convocar a assembleia, pois, conforme registrou 

em rigoroso aresto o Des. Gilberto Guarino, “havendo objeção de pelo menos 01 (um) único 

credor, é obrigatória a convocação da Assembleia Geral de Credores”. Ademais, não há 

necessidade de aguardar-se o decurso do prazo a que alude o artigo 55 da LRF, devendo 

ser desde já convocada assembleia, em prol da celeridade. 

 

 

15. Pela interpretação do artigo 56 da Lei 11.101/05 também se chega a mesma conclusão, 

veja-se: 

 

Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a 

assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação. 

 

16. Sendo assim, uma vez apresentada objeção por qualquer dos credores há de ser convocada 

a assembleia geral de credores, sendo dispensável a publicação do Edital de Aviso de Recebimento do 

Plano, com fundamento nos princípios da economia e celeridade processual, bem como com intuito de 

diminuir as despesas das Recuperandas com a presente demanda. 

                                                           
1 AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio: A construção jurisprudencial da recuperação judicial de empresas – Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. Pág. 251/252. 





 

 

17. Acresça-se, inclusive, que desde o deferimento da presente Recuperação Judicial já se 

passaram aproximadamente 150 dias, sendo certo que, caso haja descumprimento do referido prazo, 

vislumbrar-se-ia um ferimento ao disposto no artigo 56, §1º da Lei 11.101/052, o qual é cristalino ao 

determinar que a Assembleia de Credores deverá ser designada em, no máximo, 150 dias do 

deferimento do processamento da recuperação judicial. 

 

18. Desta forma, entende a Requerente ser dispensável a publicação do Edital de Aviso de 

Recebimento do Plano, sendo somente necessária a publicação de Edital de designação da Assembleia 

de Credores, a fim de que seja o PRJ posto em discussão e votação. 

 

IV. PEDIDOS 

 

19. Em razão do acima exposto, pugna a Requerente seja: 

 

I. Intimada das Recuperandas para que, no prazo máximo de 10 dias, forneçam ao 

Administrador Judicial as informações financeiras dos meses de Outubro, Novembro, 

Dezembro de 2016 e Janeiro de 2017; 

 

II. Intimada das Recuperandas para apresentação da lista de bens do ativo permanente 

mencionada no PRJ; e 

 

III. Dispensada a publicação do Edital de Aviso do Recebimento do Plano, em razão da 

presente de objeção ao PRJ nos autos desta demanda, com a consequente 

determinação de designação da competente Assembleia Geral de Credores, na forma 

do artigo 56 da Lei 11.101/05 

 

Termos em que 

Pede Deferimento 

 

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2017 

 

 

Gabriel Borsotto Thode 

OAB/RJ 189.146 

Nelson Ivan Pientzenauer Pacheco Junior 

OAB/RJ 90.729 

 

                                                           
2 Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembléia-geral de 
credores para deliberar sobre o plano de recuperação. 
§ 1o A data designada para a realização da assembléia-geral não excederá 150 (cento e cinqüenta) dias contados do 
deferimento do processamento da recuperação judicial. 
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GMM EMBALAGENS INDUSTRIAIS S/A e           

                      /A, devidamente qualificadas nos autos da 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL com número de tombamento indicado em epígrafe, 

vêm por meio dos seus bastantes procuradores, de acordo com a regra prevista no artigo 

66 da Lei Federal 11.101/2005, expor e requerer o quanto segue: 

As RECUPERANDAS ajuizaram a presente demanda em função da falta de 

liquidez derivada de contextos macroeconômicos, almejando obter a repactuação 

coletiva das suas dívidas por meio da apresentação de alternativas para manutenção da 

unidade produtiva e adimplemento de todos os credores. 

Ajuizado em julho de 2016, o processamento da recuperação foi deferido apenas 

em 16 de setembro de 2016, dando início ao funcionamento das engrenagens jurídicas 

para a verificação de créditos, apresentação e aprovação do plano. Sem dúvidas a 

marcha processual esta correndo em um prazo adequado dentro da média da realidade 

judicial. 







 

 

De fato, a unidade de Duque de Caxias se tornou inviável operacionalmente 

pelos seguintes fatores: i) elevada estrutura de custos da unidade, principalmente com 

aluguel do imóvel e mão de obra; ii) estrutura do mercado do Rio de Janeiro no tocante 

a demanda dos clientes que se deteriorou ao longo dos últimos anos principalmente em 

função do quadro econômico e financeiro da Petrobras; iii) redução da demanda do 

mercado do Rio de Janeiro como um todo. Estes fatores ocasionaram a suspensão das 

atividades da unidade da GMM, conforme relatado pelo administrador judicial, sendo 

que todas as máquinas localizadas em Duque de Caxias estão sem operar à mais de 05 

meses. Atualmente, existe o risco da paralização da operação remanescente, da unidade 

METALBASA na Bahia, caso não seja realizado o aporte imediato de caixa, vez que o 

Grupo não dispõe de capital de giro próprio para viabilizar suas operações na Bahia e 

também não vem conseguindo obter capital de giro de terceiros, assim como não tem 

acesso a crédito por parte dos seus fornecedores. 

É importante também ressaltar que conforme exposto no Plano de Recuperação 

Judicial, a planta de Duque de Caxias seria descontinuada e as máquinas e 

equipamentos vendidos para que os recursos sejam destinados a reforçar o capital de 

giro da unidade da Bahia e viabilizar toda a recuperação judicial. 

Justamente para coibir a suspensão completas das atividades das empresas, 

visando preservar a unidade produtiva bem como o patrimônio mobilizado, as 

RECUPERANDAS pretendem exercer a faculdade prevista no artigo 66 da Lei de 

Falências para realizar a venda antecipada de ativos. Segue texto legal: 

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. 

No caso, as empresas RECUPERANDAS receberam a proposta da MAUSER 

DO BRASIL EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA para a aquisição de 

maquinários localizados no Rio de Janeiro, pagando o valor de R$ 3.800.000,00 (três 

milhões e oitocentos reais) conforme proposta anexada à presente (doc 01). 

Tais equipamentos foram devidamente relacionados no bojo do plano de 

recuperação, à fls 695 dos presentes autos virtuais. 





 

 

Além de resolver o problema da falta de caixa, a venda antecipada se faz 

necessária para coibir a deterioração do equipamento, cuja inutilização lhe extrai a 

capacidade de operação, transformando-o em sucata em médio prazo, pois o 

investimento para recuperá-lo pode ser maior do que a aquisição de um novo. 

Atrelado a deterioração, e derivado desta, é nítida a desvalorização do 

equipamento, cujo valor de mercado é prejudicado pelos custos de recuperação já 

reportados. 

Ademais, a venda antecipada desonera as RECUPERANDAS do pagamento da 

guarda dos maquinários, que esta gerando ônus deveras considerável. 

Trata-se de uma proposta de compra diferenciada, notadamente porque o 

mercado de atuação das RECUPERADNAS é bastante restrito, com poucas empresas 

interessadas em tão específico equipamentos – no Rio de Janeiro, existem 3 empresas 

que atuam na área, enquanto que na Bahia existe apenas uma.  

Importante destacar que tal venda não esvazia o plano de recuperação, pelo 

contrário, lhe dará novo fôlego e potencializara a negociação com os credores, 

notadamente porque mais de 70% do patrimônio da empresa restará no bojo da 

recuperação. 

Outro fato que merece destaque, é o prazo da proposta: ela se esvai em 30 de 

março de 2017. Vale dizer, essa intenção de compra deve ser operacionalizada de 

imediato sob pena de ser extinta. 

Nesse sentido, seja pela premente necessidade de caixa; sejam pelos prejuízos 

ocasionados com a deterioração e a desvalorização do equipamento, seja pela 

singularidade e dos benefícios da proposta apresentada pela MAUSER, requerem as 

RECUPERANDAS a alienação antecipada dos ativos ali relatados. 

De Salvador – BA para Duque de Caxias, 03 de FEVEREIRO de 2017. 

 

Nicolai Trindade Mascarenhas 

OAB/BA 22.386 





GMM - EMBALAGENS INDUSTRIAIS S/A

GRUPO DE BENS: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data-Base: Novembro de 2016 VALORES EM R$ / VIDAS EM ANOS

Item Descricao do Bem Fabricante Quant.
Ano 

Aquisição
 Vida Útil 

 Valor de 
Reposição 

 Id. Apar. 
 Vida 

Reman. 
 Deprec. 

Est. Físico 
(%)

 Valor 
Avaliação 

 Taxa a 
Deprec. 

 Deprec. Anual 

00001
Prensa de disco hidráulica DFA100 com ferramental para 

discos removiveis e fixos
Dan Press 1 2002 10

990.000,00       
6 4 0,52 0,50 257.400,00        25,00 64.350,00         

00002
Prensa de inserir excêntrica 80 ton com ferramenta 

embossing
Gutman 1 1972 10

400.000,00       
7 3 0,44 0,60 105.600,00        33,33 35.200,00         

00003 Estufa Melo  de cilindros Melo / LTG 1 2001 10 600.000,00       6 4 0,52 0,70 218.400,00        25,00 54.600,00         

00004 Estufa Aerodinamica de tambores Aerodinamica 1 2010 10 900.000,00       3 7 0,76 0,70 478.800,00        14,29 68.400,00         

00005 Estufa vertical secagem de discos S.T.I. 1 2011 10 1.000.000,00   3 7 0,76 0,80 608.000,00        14,29 86.857,14         

00006 Insufladores de ar Tecvent 6 2005 10 160.000,00       5 5 0,60 0,60 57.600,00          20,00 11.520,00         

00007 Bombas de pintura Nordson 8 2000 10 145.000,00       6 4 0,52 0,40 30.160,00          25,00 7.540,00           

00008 Cabine e sistema de revestimento de cilindros Ampraco / Remy 1 2010 10
365.000,00       

3 7 0,76 0,70 194.180,00        14,29 27.740,00         

00009 Cabine e sistema de pintura de tambores Ampraco / Remy 1 2010 10
815.000,00       

3 7 0,76 0,70 433.580,00        14,29 61.940,00         

00010 Cabine e sistema de revestimento de discos GMM / Remy 1 2010 10 350.000,00       3 7 0,76 0,70 186.200,00        14,29 26.600,00         

00011 Maquina de solda Taffer SCIAKY-TAFER 1 1991 10 1.000.000,00   6 4 0,52 0,60 312.000,00        25,00 78.000,00         

00012 Prensa de Flangear (flageadeira) Dan Press 1 2001 10 990.000,00       6 4 0,52 0,40 205.920,00        25,00 51.480,00         

00013 Prensa de Expandir (expansadeira) Dan Press 1 2001 10 1.000.000,00   6 4 0,52 0,40 208.000,00        25,00 52.000,00         

00014 Prensa de Corrugar (corrugadeira) Dan Press 1 2001 10 610.000,00       6 4 0,52 0,40 126.880,00        25,00 31.720,00         

00015 prensa de Recravar (recravadeira) Dan Press 1 2001 10 740.000,00       6 4 0,52 0,40 153.920,00        25,00 38.480,00         

00016 Teste vertical GMM 1 2001 10 165.000,00       6 4 0,52 0,40 34.320,00          25,00 8.580,00           

00017 Sistema de transportadores linha de tambores Almeida Martins 155 mts 2011 10
400.000,00       

3 7 0,76 0,80 243.200,00        14,29 34.742,86         

00018 Sistema de transportadores linha de revestimento cilindros Almeida Martins 105 mts 2010 10
380.000,00       

3 7 0,76 0,70 202.160,00        14,29 28.880,00         

00019 Maquina de silk screen GMM 1 2015 10 105.000,00       1 9 0,92 0,90 86.940,00          11,11 9.660,00           

00020 Maquina de ink jet Domino 2 2001 10 46.000,00         6 4 0,52 0,40 9.568,00            25,00 2.392,00           

00021 Apertadeiras automaticas Bosch 2 2011 10 32.500,00         3 7 0,76 0,80 19.760,00          14,29 2.822,86           

00022 Compressor estacionário Atlas Copco 1 2002 10 120.000,00       6 4 0,52 0,50 31.200,00          25,00 7.800,00           

00023 Vaso de pressão Engetank 1 2001 10 110.000,00       6 4 0,52 0,50 28.600,00          25,00 7.150,00           

00024 Torre de resfriamento Alpina 1 2010 10 50.000,00         3 7 0,76 0,70 26.600,00          14,29 3.800,00           

00025 Empilhadeira 60J Yale 1 2011 10 85.500,00         3 7 0,76 0,80 51.984,00          14,29 7.426,29           

00026 Empilhadeira 35X Yale 1 2011 10 125.000,00       3 7 0,76 0,80 76.000,00          14,29 10.857,14         

TOTAL:      4.386.972,00 820.538,29
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Luis Lessa Ribeiro ®

Engenharia de Avaliações






