
Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão VANDERLEI LUIS GUESSER foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MARCUS COSENDEY PERLINGEIRO foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ANDREA ZOGHBI BRICK foi tacitamente intimado(a) pelo portal em

01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão FABIO ROSAS foi tacitamente intimado(a) pelo portal em

01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão SAULO RAMALDES JUNIOR foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MARCUS VINICIUS TEIXEIRA DA COSTA foi tacitamente

intimado(a) pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão JOAO CAPANEMA BARBOSA FILHO foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MAYRAN OLIVEIRA DE AGUIAR foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão VINICIUS PEREIRA DE ASSIS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA foi tacitamente

intimado(a) pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão GILMAR DE SOUZA BORGES foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão GISANDRO CARLOS JULIO foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DALTRO DE CAMPOS BORGES FILHO foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão HELENA NAJJAR ABDO foi tacitamente intimado(a) pelo portal em

01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão THIAGO DO POCO CHAVES foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão CARLA RENATA BOTELHO DE SOUZA foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA foi tacitamente

intimado(a) pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão CARLOS GUSTAVO RODRIGUES REIS foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão JOSE GUILHERME BOTELHO DE MACEDO COSTA foi

tacitamente intimado(a) pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei

11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo





esteve indisponível na digitalização.

 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ROGERIO BORBA DA SILVA foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão FLAVIA LORENA PEIXOTO HOLANDA foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ISABEL BONELLI WETZEL foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão RICARDO BARROS BRUM foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANNY WARCHAVSKY GUEDES foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão LEONARDO NUNES MARQUES foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão LUISA MEDRADO CASTRO DA PAZ foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão CARLOS HENRIQUE QUESADA foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão GABRIEL LOUREIRO ALVES foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão IASMIN BRITO GADELHA foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão BRUNO LIMA CARDOZO MOREIRA foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão RAFAEL DE MOURA RANGEL NEY foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão CARLOS ALBERTO RAMOS DE VASCONCELOS foi tacitamente

intimado(a) pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão LEONARDO DE ALMEIDA FRAGOSO foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão GERSON GARCIA CERVANTES foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão PATRICIA DUARTE DAMATO PERSEU foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão RODRIGO LEITAO REQUENA foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão LUIZ BERNARDO ROCHA GOMIDE foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão THIAGO PEIXOTO ALVES foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão VICTOR KAZUHIRO DO NASCIMENTO NAKAHARA foi

tacitamente intimado(a) pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei

11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo





esteve indisponível na digitalização.

 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão FERNANDA BITTENCOURT LOUREIRO foi tacitamente

intimado(a) pelo portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

               Dando-se prosseguimento ao andamento do feito após o seu sobrestamento, por

mais de 6 ( seis) meses, em razão  do procedimento de digitalização, transformando o

processo de físico para digital, diante dos requerimentos pendentes, passo a determinar:

 

               1. Index 12532 (reiterado em 12827 e 13005): Considerada a manifestação do

Administrador Judicial, na petição a ser juntada, sobre o Mandado de Notificação expedido pela

35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, relativo ao credor trabalhista IVO DWORSCHAK

FILHO, digam as recuperandas.

 

               2. Index 12694/12697: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o

informado pela 51ª Vara Cível desta Comarca, no ofício n.º 114/2019.

 

               3. Index 12702: Inexistindo oposição das Recuperandas (index 12777), autorizo a

juntada de documentos, requerida pelo Banco Votorantim, que deverá ser juntada pelo Cartório

em anexo sigiloso, com acesso limitado ao Comitê de Governança (Banco Votorantim, Banco

Santander e Caixa Econômica Federal), ao PdA, às Recuperandas, ao Administrador Judicial e

ao Ministério Público.

 

               4. Index 12735: Digam o Administrador Judicial e demais interessados sobre o acordo

celebrado entre as recuperandas e FALCONI CONSULTORES S/A.

 

               5. Index 12808: Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre os valores

colocados à disposição da recuperação judicial, informado pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de

Janeiro.

 

               6. Index 12810: Aos credores sobre os esclarecimentos prestados pelas

recuperandas.

 

               7. Index 12835: Foi requerida pelas recuperandas a prorrogação do regime especial

de Recuperação Judicial por mais 180 dias. O Banco Votorantim (index 12844), a Porto do Açu

(index 12846), o Banco Santander (index 12933) e o Administrador Judicial (index 12937),

expressamente concordaram. No entanto, este último em sua manifestação pendente de

juntada, entende que o prazo já se encerrou. Por esta razão, antes de decidir, digam as

Recuperandas sobre as negociações que estiveram em andamento enquanto o processo

esteve indisponível na digitalização.





 

               8. Index 12849/12854: Diga o Ministério Público sobre a venda de ativo requerida

pelas Recuperandas, com a qual o Administrador Judicial (12883) e o Banco Votorantim

(12930) expressamente concordaram.

 

               9. Index 12887: Defiro a devolução do prazo requerida pela credora IBM BRASIL -

INDÚSTRIAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

 

               10. Index 13003: Digam as Recuperandas sobre o informado pela 32ª Vara do

Trabalho do Rio de Janeiro sobre os valores colocados à disposição da recuperação judicial.

 

               11. Index 13082: Digam os interessados sobre o acordo celebrado entre as

recuperandas e ACCIONA CONSTRUCTION S.A., ao qual o Administrador Judicial não se

opôs, na petição que será juntada.

 

               12. Index 13089: Diante da concordância das Recuperandas (index 12537) e do

Administrador Judicial (index 12689), determino ao Agente de Pagamentos Oliveira Trust que

efetue o pagamento da credora Falcon Global Brazil Sistemas Ltda no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) mais os acréscimos legais até o efetivo pagamento, exclusivamente na conta

de titularidade de sua procuradora, a Dra Júlia Borges da Mota, inscrita no CPF/MF sob o n°

509.562.641-15, Banco Itaú. agência 9220. conta corrente: 10922-8. Em seguida, que sejam

depositados com urgência os valores já pagos que estão sob o poder do Administrador

Judicial.

 

               13. Index 13093: Diante do contido no ato ordinatório, intime-se o credor Jeferson

Luis Menezes Antônio, por publicação no diário oficial, inclusive para cadastro presencial de

seu advogado.

 

               14. Index 13095: Diante da inércia, exclua-se do DCP a petição mencionada no index

13070, mediante certidão.

 

               15. Junte-se a petição pendente no sistema. Em seguida digam as Recuperandas

sobre todo o acrescido pelo Administrador Judicial.

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2020

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA 

COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO. 

 

Processo nº 0392571-55.2013.8.19.0001 

 

 

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S/A, devidamente qualificada no processo em 

epígrafe, vem, por seus advogados abaixo assinados, em atenção ao despacho de fls. 

13.097/13.099, expor e requerer o que segue. 

 

Conforme item nº 11 do despacho de fls. 13.097/13.099, foi determinada a manifestação 

de eventuais interessados no acordo realizado entre a recuperanda e este credor, sendo 

ainda destacado na decisão a manifestação favorável do Administrador Judicial, 

posteriormente juntada em fls. 13.101/13.109. 

 

Pelo que se extrai das certidões de fls. 13.886/13.988, denota-se que os credores foram 

intimados do referido despacho na data de 01/06/2019, tendo sido ultrapassado o 

quinquídio legal (art. 218, § 3º, do CPC), sem qualquer oposição dos interessados ou do 

Ministério Público (fls. 13.446). 

 

Ante o exposto, pugna pela homologação do acordo juntado em fls. 13.082/13.084, ante 

o parecer favorável do Administrador Judicial, bem como a ausência de manifestação 

contrária por parte dos demais credores. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2020. 

 

Bernardo Anastasia Cardoso de Oliveira 

OAB/RJ 108.628 

 

Caio Albuquerque Borges de Miranda 

OAB/RJ 155.426 







 
Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001 

CERTIDÃO DE ALTERAÇÃO DA INTIMAÇÃO 
 
Certifico que em 09/06/2020, 21:43 horas a parte / advogado CAIO ALBUQUERQUE BORGES
DE MIRANDA alterou / indicou o responsável para receber intimação eletrônica nestes autos,
devendo as futuras publicações serem feitas em nome do advogado CAIO ALBUQUERQUE
BORGES DE MIRANDA, OAB RJ155426. 
 
Rio de janeiro, 09 de junho de 2020 





Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

 

Certifico e dou fé que o despacho abaixo, foi remetido(a) para o Diário da Justiça Eletrônico do Rio de Janeiro no

expediente do dia 18/05/2020 e foi publicado em 10/06/2020 na(s) folha(s) 83/85 da edição: Ano 12 - n° 182 do DJE. 

 

Proc. 0392571-55.2013.8.19.0001 - OSX BRASIL S/A E OUTROS (Adv(s). Dr(a). LUCAS LATINI COVA (OAB/RJ-

172760), Dr(a). MARCOS LEITE DE CASTRO (OAB/RJ-095881), Dr(a). ANTONIO AFFONSO MAC DOWELL LEITE

DE CASTRO (OAB/RJ-071018) X Administrador Judicial: LICKS CONTADORES ASSOCIADOS SIMPLES LTDA.

(Adv(s). Dr(a). GUSTAVO BANHO LICKS (OAB/RJ-176184), Interessado: ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A,

Dr(a). BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA (OAB/RJ-108628), Interessado: SIMPRESS COMÉRCIO

LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, Dr(a). JÚLIO CEZAR DE OLIVEIRA BRAGA (OAB/RJ-050664), Interessado: COSAN

LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A, Dr(a). ODETE CRISTINA LEMOS PIMENTEL (OAB/RJ-107897),

Interessado: AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA, Dr(a). ALBERTO DAUDT DE OLIVEIRA (OAB/RJ-050932),

Interessado: METALÚRGICA BARRA DO PIRAÍ S/A, Dr(a). PATRICIA MARIA DUSEK (OAB/RJ-079137),

Interessado: TECHNIP OPERADORA PORTUÁRIA S/A, Dr(a). PABLO GONCALVES E ARRUDA (OAB/RJ-114989),

Interessado: WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A, Dr(a). JOÃO JOAQUIM MARTINELLI (OAB/RJ-139475),

Interessado: TECHINIT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A, Dr(a). EDUARDO GARCIA DE ARAUJO JORGE

(OAB/RJ-080998), Interessado: PLANIFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA, Dr(a). VANDERLEI LUIS GUESSER

(OAB/SC-005725), Interessado: TEKFEN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO, Dr(a). TICIANA FONSECA

FAVIERO (OAB/RJ-178971), Interessado: BANCO BTG PACTUAL S/A, Dr(a). RICARDO CHO TEPEDINO (OAB/SP-

143227A), Interessado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, Dr(a). MARCUS COSENDEY PERLINGEIRO

(OAB/RJ-096965), Interessado: EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA, Dr(a). ANDREA ZOGHBI BRICK

(OAB/RJ-094630), Interessado: HYUNDAI SAMHO HEAVY INDUSTRIES COM LTD, Dr(a). FABIO ROSAS

(OAB/SP-131524), Interessado: DEUCRO BRASIL TRANSPORTES NACIONAIS INTERNACIONAIS E LOGÍSTICA

LTDA, Dr(a). LEONARDO DRUMOND GRUPPI (OAB/SP-163781) Interessado: TOWERS WATSON CONSULTORIA

LTDA., Dr(a). RICARDO MADRONA SAES (OAB/SP-140202), Dr(a). JOÃO CARLOS DUARTE DE TOLEDO

(OAB/SP-205372) X Interessado: CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS (Adv(s). Dr(a). LEONARDO TAVARES SIQUEIRA (OAB/SP-238487), Dr(a). LUIZ AUGUSTO

HADDAD FIGUEIREDO (OAB/SP-235594), Dr(a). TANIA VANETTI SCAZUFCA (OAB/SP-235694), Interessado:

MULTIAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA., Dr(a). SAULO RAMALDES JUNIOR (OAB/RJ-174805), Dr(a).

MARCUS VINICIUS TEIXEIRA DA COSTA (OAB/RJ-123395), Dr(a). FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO

(OAB/RJ-094605), Interessado: IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, Dr(a). RONALDO

RAYES (OAB/SP-114521), Dr(a). EDUARDO VITAL CHAVES (OAB/SP-257874), Dr(a). EDUARDO VITAL CHAVES

(OAB/RJ-181103), Dr(a). PEDRO DA SILVA DINAMARCO (OAB/SP-126256), Dr(a). JOÃO CAPANEMA BARBOSA

FILHO (OAB/RJ-179268), Dr(a). HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS (OAB/RJ-082524), Dr(a). CLAYTON ALVES

DE CARVALHO (OAB/SC-018275), Dr(a). MAYRAN OLIVEIRA DE AGUIAR (OAB/MG-122910), Dr(a). CAROLINA

PRETTI DALLA BERNARDINA (OAB/ES-017498), Dr(a). VINICIUS PEREIRA DE ASSIS (OAB/ES-009947), Dr(a).

MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO (OAB/MG-088304), Dr(a). ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA

(OAB/MG-086844), Dr(a). MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB/MG-063440), Dr(a). GILMAR DE SOUZA

BORGES (OAB/ES-011399), Dr(a). GISANDRO CARLOS JULIO (OAB/SP-265662), Dr(a). DALTRO DE CAMPOS

BORGES FILHO (OAB/RJ-036910), Dr(a). HELENA NAJJAR ABDO (OAB/SP-155099), Dr(a). PEDRO GABRIEL

PEREIRA VIANNA (OAB/RJ-176855), Dr(a). RODRIGO CARDOSO BIAZIOLI (OAB/SP-237165), Dr(a). RODRIGO

SILVA FERREIRA (OAB/SP-222997), Dr(a). THAÍS MILARÉ TOLEDO LUSIVO (OAB/SP-372505), Dr(a). THIAGO





DO POÇO CHAVES (OAB/RJ-149366), Dr(a). MARCELO PEREIRA LOBO (OAB/SC-012325), Dr(a). CARLA

RENATA BOTELHO DE SOUZA (OAB/RJ-108151), Dr(a). CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA (OAB/SP-

132306), Dr(a). RAPHAEL CANDIDO DA SILVA (OAB/RJ-154384), Dr(a). CARLOS GUSTAVO RODRIGUES REIS

(OAB/RJ-099663), Dr(a). FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA (OAB/SP-206727), Dr(a). LEONARDO LINS

MORATO (OAB/SP-163840), Dr(a). JOSE GUILHERME BOTELHO DE MACEDO COSTA (OAB/SP-306280), Dr(a).

ROGERIO BORBA DA SILVA (OAB/RJ-115966), Dr(a). FLÁVIA LORENA PEIXOTO HOLANDA (OAB/SP-280721),

Dr(a). ISABEL BONELLI WETZEL (OAB/RJ-204938), Dr(a). GERALDO ELIAS BRUM (OAB/ES-003325), Dr(a).

RICARDO BARROS BRUM (OAB/ES-008793), Dr(a). DANNY WARCHAVSKY GUEDES (OAB/RJ-114558), Dr(a).

FERNANDO DENIS MARTINS (OAB/RJ-184064), Dr(a). ADILSON ADELAR MENEGUZZO (OAB/RS-056416), Dr(a).

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (OAB/SP-327026), Dr(a). LEONARDO NUNES MARQUES (OAB/ES-

009579), Dr(a). LUISA MEDRADO CASTRO DA PAZ (OAB/RJ-162677), Dr(a). CARLOS HENRIQUE QUESADA

(OAB/SP-382693), Dr(a). GABRIEL LOUREIRO ALVES (OAB/RJ-175101), Dr(a). IASMIN BRITO GADELHA

(OAB/RJ-196071), Dr(a). BRUNO LIMA CARDOZO MOREIRA (OAB/RJ-130014), Dr(a). JÚLIA BORGES DA MOTA

(OAB/RJ-121061), Dr(a). RODOLFO SANTOS SILVESTRE (OAB/ES-011810), Dr(a). RAFAEL DE MOURA RANGEL

NEY (OAB/RJ-089979), Dr(a). PAULO EDUARDO RAMOS DE ARAUJO PENNA (OAB/RJ-095873), Dr(a). CARLOS

ALBERTO RAMOS DE VASCONCELOS (OAB/RJ-140759), Dr(a). LEONARDO DE ALMEIDA FRAGOSO (OAB/RJ-

175354), Dr(a). GERSON GARCIA CERVANTES (OAB/SP-146169), Dr(a). PATRICIA DUARTE DAMATO PERSEU

(OAB/RJ-108990), Dr(a). ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS (OAB/RJ-104731), Dr(a). GUSTAVO JOSE MENDES

TEPEDINO (OAB/RJ-041245), Dr(a). RODRIGO LEITÃO REQUENA (OAB/RJ-188909), Dr(a). LUIZ BERNARDO

ROCHA GOMIDE (OAB/RJ-018411), Dr(a). THIAGO PEIXOTO ALVES (OAB/RJ-155282), Dr(a). VICTOR

KAZUHIRO DO NASCIMENTO NAKAHARA (OAB/RJ-167398), Dr(a). FERNANDA BITTENCOURT LOUREIRO

(OAB/RJ-171541), Dr(a). TARSIS PAULO ALVES DORNELLES (OAB/RS-049816) Na formada Ordem de Serviço n.

01/16, ao credor Jeferson Luis Menezes Antônio, sobre o ato ordinatório de fls.13093 e o item 13 da r. decisão de

fls.13097/13099;CERTIFICO que excluí a petição n. nº 201910180601, de 11/12/2019, tendo em vista a inércia do

peticionário e a determinação da r. decisão de fçls.13097/13099, item 14; 

 

Rio de Janeiro, 9 de junho de 2020 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo: 03925715520138190001 
Recuperação Judicial: OSX CONSTRUÇÃO NAVAL E OUTROS 
Credora Extraconcursal: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
 
 
 
 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, empresa pública federal, já devidamente 

qualificada nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, vem, respeitosamente, por seus 

advogados signatários, tendo em vista as alegações levianas e o pedido infundado de Tutela de 

Urgência Incidental, expor, esclarecer e informar consoante as razões abaixo declinadas. 

 
 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO CAIXA-FMM. 
EXECUÇÃO DAS GARANTIAS EXTRACONCURSAIS. 

 
 

1. O Plano de Recuperação Judicial – PRJ - da OSX Brasil, OSX Construção 

Naval e OSX Serviços foi aprovado na Assembleia Geral de Credores - AGC - no dia 17 DEZ de 2014, 

tendo a CAIXA manifestado sua abstenção à votação.  

 

2. O resultado da votação da Assembléia Geral de Credores foi submetido à 

homologação pelo Juízo da Recuperação, nos termos da Lei n°11.101/2005, sendo a eficácia e 

implementação do Plano de Recuperação Judicial da Companhia e de sua controlada OSX CN sujeitas 

à condição suspensiva de obtenção de anuência da CAIXA (como Credora Extraconcursal Anuente) 

com os termos do Plano de Recuperação da OSX CN.  
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3. A CAIXA anuiu ao Plano de Recuperação Judicial, por meio de manifestação 

nos autos da Recuperação em 30.01.2015 e, ato contínuo, renegociou a operação do FMM com a OSX 

ajustando valor da dívida, prazo total da operação, prazo de carência e taxa de juros, conforme Aditivo 

ao Contrato do Fundo da Marinha Mercante de 30.01.2015, em anexo. 

 
4. As premissas que balizaram a repactuação do crédito CAIXA-FMM não se 

encontram descritas no PRJ votado e aprovado em AGC e nem poderiam estar, uma vez que além da 

sua extraconcursalidade, o contrato CAIXA-FMM foi aditado após a anuência da CAIXA, porquanto se 

tal não ocorresse, todo o PRJ não se sustentaria sem o apoio da CAIXA. 

 
5. Neste cenário, as premissas da repactuação das Recuperandas com a CAIXA 

foram as seguintes: 

 

 Valor: O valor repactuado correspondia ao valor do saldo devedor da 

operação, evoluído pela taxa original do contrato desde a data do desembolso 

até a data da renegociação. 

 

 Prazo Total e prazo de carência: Tendo em vista o tempo de maturação PRJ, 

levou-se o prazo total do contrato para o limite do prazo permitido para 

operações com recursos do Fundo da Marinha Mercante – FMM (4 anos de 

carência + 20 de amortização). Quando da celebração da renegociação, já se 

haviam passado 2 anos do desembolso (carência) assim, o prazo total da 

repactuação será de 2 anos de carência (somando os 4 anos permitidos pela 

legislação do FMM) + 20 anos de prazo de amortização. No PRJ a carência 

mínima requerida dos credores quirografários foi de 6 anos. 

 

 Taxa: A taxa de juros da operação permaneceu a mesma, tendo em vista que 

a alteração do indexador é permitida pela legislação do FMM (RES BACEN 

3828/09) e não faz parte do spread da CAIXA. A alteração do indexador 

deveu-se notadamente a alteração no perfil de receitas da OSX que, quando 

da concepção do projeto deveria ter receitas em US$, oriundos da construção 

naval, e, no PRJ as receitas passariam a ser obtidas em R$, provenientes do 

arrendamento do terreno. 
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 Garantias: as garantias originais permaneceram, notadamente, Fiança 

Pessoal do Acionista Controlador, Fiança Bancária do banco BTG (20% do 

valor da dívida), Cessão fiduciária do direito de uso de superfície, alienação 

fiduciária de equipamentos, entre outras. Ressalta-se que os credores 

quirografários não possuem garantias em seus créditos. A Fiança do BTG 

realizou os pagamentos mensais da operação e o saldo a sacar se encerrou 

em Janeiro/20. 

 

 Senioridade: O plano prevê uma cascata de pagamentos na qual o crédito da 

CAIXA possui senioridade em relação aos outros credores, assim, os credores 

concursais somente recebem algum recurso caso o plano esteja em dia com o 

crédito da CAIXA. 

 

 Diferimento dos créditos concursais: O plano prevê que, caso não haja 

recursos para pagamento aos credores concursais, tais dívidas devem ser 

capitalizadas para o período seguinte AUTOMATICAMENTE. Isso significa 

que nenhum desses credores poderá, por exemplo, pedir a falência da OSX 

por falta de pagamento. O crédito da CAIXA não se submete a esta regra. 

 

 Aceleração do Repagamento: o plano prevê mecanismo de aceleração do 

repagamento caso haja recursos para pagamento à CAIXA e aos Credores 

Concursais, nesta ordem. Também neste caso, a CAIXA recebe antes dos 

demais credores. 

 

6. Pois bem. Em 25.04.2019, a CAIXA, ante a extraconcursalidade de seu 

crédito, manifestou-se nos autos da presente Recuperação Judicial com o propósito de informar ao 

Juízo e à coletividade de credores que o Plano de Recuperação Judicial vinha sendo cumprido de 

maneira fictícia por terceiro garantidor, uma vez que a capacidade de geração de negócios, com a 

locação e para a utilização da área que representa a Garantia Fiduciária da peticionária, isto é, a UCN 

Porto do Açu, mostrava-se muito aquém do necessário para o adimplemento de todas as obrigações 

assumidas perante o Credor Extraconcursal e os demais credores sujeitos à Recuperação Judicial. 

 

7. Com efeito, naquela ocasião já era sinalizado que o adimplemento da dívida 

OSX junto à CAIXA com recursos oriundos do Fundo da Marinha Mercante – FMM ocorria mensal e 
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exclusivamente mediante a excussão de uma Carta Fiança prestada pelo Banco BTG, sendo certo que 

a referida garantia se encontrava em vias de exaurimento, sem qualquer indício de que, em prazo 

razoável, o crédito FMM começaria a ser amortizado com recursos advindos da locação da área, ou 

seja, por meio de geração de negócios que representassem o soerguimento econômico-financeiro das 

Recuperandas.  

 
8. Já antevendo que a Recuperanda não obteria soerguimento econômico-

financeiro algum porque não cumpria seu mister na consecução de negócios na área que deveria ser 

trabalhada, a CAIXA manifestou-se de forma contundente nos autos da Recuperação, em 25.04.2019, 

na qualidade de credora anuente ao PRJ, informando que não via sentido em permanecer 

apoiando a recuperação judicial da OSX, porquanto não se vislumbrava qualquer iniciativa 

concreta da devedora visando ao efetivo cumprimento do PRJ, tampouco a busca por 

alternativas direcionadas à adimplência das obrigações assumidas junto aos credores da RJ, e 

especialmente em relação ao crédito FMM, mesmo ciente do iminente exaurimento da Carta 

Fiança do BTG. 

 
 

INADIMPLEMENTO DO CONTRATO FMM 
EXAURIMENTO DA CARTA FIANÇA BTG. OCORRÊNCIA DE EVENTO DE VENCIMENTO 

ANTECIPADO PARA ACIONAMENTO DAS CONTAS PELA CREDORA EXTRACONCURSAL. 
 
 
9. O prognóstico realizado pela CAIXA em abril de 2019 acerca do exaurimento 

da Carta Fiança BTG confirmou-se em janeiro de 2020. 

 

10. Assim, ficou claro após 5 (cinco) anos de homologado o Plano de 

Recuperação Judicial a insuficiência de recursos obtidos com a locação da área e geração de novos 

negócios. É latente que o projeto econômico-financeiro contido no PRJ não possui envergadura para o 

promover o adimplemento das prestações do crédito extraconcursal da CAIXA consubstanciado no 

contrato CAIXA-FMM, dos credores do DIP, tampouco do aluguel da área devido pela recuperanda à 

Prumo Logística. 

 
11. No que tange ao crédito CAIXA, tem-se que o mesmo era adimplido 

mensalmente mediante a excussão mensal da Fiança BTG, sendo que certo que quando a Fiança se 

exauriu, isto é, em janeiro de 2020, deixaram de ser vertidos recursos suficientes ao adimplemento do 

contrato que a Recuperanda detém com o FMM, tendo como garantia a cessão do direito de uso de 

superfície sobre o terreno da região do Açu. 
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12. Deste modo, não restou outra alternativa à credora extraconcursal, que já não 

mais apoiava o Plano de Recuperação Judicial desde abril de 2019, a não ser promover a excussão de 

suas garantias. 

 
13. Dentre as garantias prestadas à operação contratada com recursos do Fundo 

da Marinha Mercante, a CAIXA detém, além da cessão do direito de uso de superfície sobre o terreno 

da região do Açu, a alienação fiduciária de máquinas e equipamentos e a cessão fiduciária sobre as 

contas do projeto. 

 
14. A este propósito, cumpre observar, em primeiro lugar, que o Contrato de 

Administração de Contas dispõe em seu glossário as definições mais importantes do instrumento e 

neste tocante encontramos a definição de Notificação de Inadimplemento na forma a seguir descrita: 

 

 

15. De igual sorte, o instrumento dispõe sobre a definição de Evento de 

Vencimento Antecipado, conforme abaixo transcrito: 

 

 

16. Não há dúvidas que a situação vivenciada se amolda a um Evento de 

Vencimento Antecipado FMM-CEF e neste tocante vale dizer que o Banco Depositário já se encontra 

devidamente autorizado pela Companhia (OSX), de forma irrevogável e irretratável, a proceder os 

bloqueios devidos nas contas de todos os valores depositados e aqueles que forem depositados a 

partir de então na Conta Centralizadora, bastando para tanto a adoção do procedimento conforme 

descrito na Cláusula Quinta do mesmo instrumento, a saber: 
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17. Esta foi, portanto, a medida contratualmente prevista e utilizada pela CAIXA 

para que os recursos auferidos com a locação de ínfima área na Região do Açu parassem de ser 

vertidos para irrigar a empresa improdutiva a título de OPEX e G&A. 

 

18. Neste ponto, é necessário chamar a atenção para o fato de que somente o 

Plano de Recuperação Judicial foi homologado pelo Juízo Recuperacional e que todos os instrumentos 

que o complementam não sofreram crivo judicial e nem tampouco análise quanto à sua legalidade 

porque foram confeccionados e assinados em momento posterior à homologação do PRJ com o 

propósito de acomodar as garantias especiais da CAIXA justamente porque se trata de crédito 

extraconcursal. 

 

19. E não poderia ser diferente. O Plano de Recuperação não possui uma linha 

sequer sobre a forma de pagamento do crédito CAIXA-FMM. Isto porque as condições de pagamento 

da dívida extraconcursal e a estruturação da garantia fiduciária que a CAIXA detém (taxa de juros, 

periodicidade, carência, prazo de pagamento), estão insertas no contrato com o FMM e não no PRJ. Se 

não, vejamos o que diz o contrato com o FMM aditado com a Recuperanda em 30.01.2015: 
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20. Esclareça-se que o contrato junto ao FMM foi aditado após a homologação do 

Plano e a anuência da CAIXA a este Plano para que fossem compatibilizados carência e início dos 

pagamentos, tendo a Carta Fiança do BTG servido de garantia para pagamento das prestações iniciais, 

após o prazo de carência de dois anos concedido pelo FMM, caso não houvesse a geração de 

recursos suficientes na Região do Açu de sorte a cumprir o pactuado e evitar que com a inadimplência 

da operação a dívida se vencesse antecipadamente e a credora extraconcursal não estivesse 

satisfeita, o que levaria o PRJ a ruir. 

 

21. Veja-se a propósito, o que menciona o contrato FMM a respeito do prazo de 

carência, do prazo de amortização e da Fiança do BTG. 
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22. Além da garantia consubstanciada na Carta Fiança do BTG, o Contrato FMM 

também dispõe de outras garantias, quais sejam a Fiança Pessoal do acionista controlador e a Cessão 

Fiduciária de Receitas. 

 

23.  E é justamente no tocante à Cessão Fiduciária de Receitas e a sua execução 

que a Recuperanda vem tentar ludibriar o Juízo e obstaculizar o direito da credora extraconcursal, na 

medida em que tenta criar uma cortina de fumaça em torno dos fatos como realmente aconteceram 

nesta RJ ao ponto de insinuar que o crédito CAIXA conteria previsão de pagamento dentro do Plano de 

Recuperação Judicial. Um descalabro! 

 
24. Mais uma vez, a credora CAIXA traz a lume do Contrato FMM aditado em 

30.01.2015, portanto após a homologação do PRJ, para elucidar a questão da garantia fiduciária que 

detém sobre as receitas que foram cedidas, senão vejamos: 
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25. Acrescente-se ainda que toda a operação e o pacote de garantias passaram 

pelos órgãos internos de governança da empresa e pelo crivo do Tribunal de Contas da União – TCU, 

que por sua vez somente aprovou o aditamento do contrato junto ao FMM porque a CAIXA não estava 

abrindo mão de garantias e estava mantendo hígida sua posição de supremacia com a 

extraconcursalidade nesta Recuperação frente à empresa Recuperanda e aos outros credores com a 

anuência ao PRJ.  

 
26. Assim, não resta dúvidas que o contrato junto ao FMM está em atraso, que a 

CAIXA está a perseguir uma de suas garantias com a Notificação de Inadimplemento e Vencimento 

Antecipado ao Agente de Garantias e ao Banco Depositário. 

 
27. Por outro lado, se a empresa que busca o soerguimento econômico financeiro 

está há cinco anos tentando se proteger sob o guarda-chuva da Recuperação Judicial e fazendo uso 

de quase R$1.000.000,00 (hum milhão de reais) mensais justificando que necessita de forma 

desesperada destes recursos para pagar sua estrutura e que sem esses recursos não poderá 

sobreviver, é de saltar aos olhos que se está diante de uma falência travestida de Recuperação 

Judicial, porquanto não existe mais o que recuperar. 

 
28. Sendo estes os esclarecimentos necessários a serem prestados pela CAIXA, 

credora extraconcursal, quanto à qualidade e robustez de seu crédito e os verdadeiros instrumentos 

contratuais que o alicerçam, vem requerer a V. EXa. seja determinado ao Agente de Pagamento e 

Garantias a liberação dos Recursos da Conta Centralizadora à CAIXA, que deverão ser vertidos 

imediatamente à credora fiduciária para fins de satisfação, ainda que parcial do crédito contratado com 

recursos do Fundo da Marinha Mercante, sem prejuízo, se necessário for, de excussão das demais 

garantias contratuais, inclusive a consolidação da propriedade da credora ante o direito de superfície 

que recai sobre o terreno.  

 
Nestes termos. Pede deferimento. 

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2020. 
 
 
 

PATRICIA DUARTE DAMATO  
OAB/RJ108.990 

 
 
 

ARMANDO BORGES DE ALMEIDA JUNIOR 
OAB/RJ 104.731 
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