
CERTIDÃO 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE PROCEDI A 
ABERTURA DO 3º VOLUME DOS AUTOS DE AÇÃO 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 1152/09, ÀS 
FLS. 401 PARA MELHOR MANUSEIO. 

SOROCABA, 17 DE AGOSTO DE 2010. 

Eu~ (Carlos Eduardo Costa), Escrevente, 
subscrevi e assin0 
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Gerbõ Engenharia & Manufatura lida. CNPJ • 68.329.325/ 0001-56 

P\ANO DE RECUPERA(ÃO JUDIOAL 

PROf>OSTA AOS CREOORES • AMORTlZAÇÃO DOS PASSIVOS 

YAi,ORES EM R$MIL 
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Getb6 Engenharia & Manufatura lida. CNPJ • 68.329.325/0001-56 

PlANO OE REaJPlRAÇÃO IUOICIAI. 

PROPOSTA AOS CREDORES . -ÇÃO 005 PASSIVOS 

YALQRES ™ RSMIL 
DATA · 22/03/1.010 _., ...... ...... _ .. -.. _., ...... -- ...... ...... Mktl ...... _,, .... 
Çonsolldjck Jan/17 f,,.,/17 mar/17 .bf/17 moJ/17 Jun/17 JuV17 qo/17 w,t/17 Oúl/17 ,_/17 do:1/11 1 2017 

-- R$~R$~RS~R$~R$~ 1_ RS~R$~~ R$~RS-11$~R$~RS~
1
R$~ 

N.uattr~ monedria lt$, tolO R$ U9 R$ UI ltS UJ JtS UI NS W I R$ W ltS W ,t$ 1J1 RS 129 R$ 121 R$ 126 RS L604.2S 

Amomuçlo _ R$ (2651111$ 12UI 11$ (1651 R$ C2681 11$ 12711 11$ (17411 R$ ('711 R$ PIOli 11$ (2141 RS !2171 11$ tl90l 11$ 1"'411 11$ (3.3~ 

~ l!LJllll &L...illU ~ !1L.L!.m 1 ~ ~ 1 &I......W!lii . l!L.wn l llL.U.í!!I ~ st...JJ.lJl 11LWU 1 8LW.W1 
~-............. - q.a,674l< .....,,. ~ • ...,,,. - · · • ....,,,. - ......,,. ........ 91< ..-- ..... ..,,1 U.J6" 

Mhl2 Mht.3 MhU MhlS Mhl6 Mfll7 Mhll MkD Mft;,O Mbll Mht'l Mlsts Anol 

i,,,/17 fev/17 ma,/17 ab</17 mol/17 jun/17 jul/17 ogo/17 ~17 out/17 -,/17 decz/17 1.017 

POUNOlltbut6rio ~ ' • ffl ,S D JS -"' n: 1'C 1 1# 1'C ffJ ~IIIX 

l'vssNo rrobolhbt·a "" °" °" a. °" 8 °" O'II' °" °" °" °" °""°" 
POSSNO 8on<drio .mi JS- J"' JD Jfl JS. JSJ; J.S,C JH JS. Jff JSX ~ 

Poulw>Fom«Horn n • "' t:c "' 9$ n .9'5 "' n M "' 4.60 

"" »- sn 5"' "" sn .s.n us ns "" "" S1S ~'"' 

~ __._!!!!!!!_ ~ - lllllll lllllll _ lllllll - llll!ll .im L - .im - im 

Mh t:2 MhU Mlsl4 Mh&S MhN Mhl7 Mhll MhU Mk90 Mhtl Mh,t1 Wsll Anol 

lpsjtribukJodnmorttmlototal{RSl Jan/17 fev/17 mat/17 abl/17 maV17 Jun/17 Jul/17 --;;,1, ----;;;;,1~ nov/17 del/17 2017 

PtnSivo 1nout6tio R$ o.,< r "5 1.11 R$ I,~-RS 1.16 RS 1.16 1 RS l.l> RS l.l> ~ - l.l> l!S ,.,. r RS l.l> RS ,.,.1 l!S ,.,. RS "JlJ 
PtlJJNOtroboUiisto R$ 1tS lf$ • 11$ · ~ • 1tS /IS ltS ltS /IS · ltS RS 

Poss1vo -- M •'1.57 "5 ''-'' IIS •',KJ /IS ót,ff 1 /IS fUJ l!S J<,ff /IS ti.JS "5 100,SJ 11$ 11>1.7' "5 1/1!.llli I RS JOUJ RS U,S.tl 
Pouivo forntt:ldotn ltS n.n ltS zza, ltS 1U9 lf$ 1.1.,11 ltS n ,s ltS l\7J 11$ .H;OJ 14,iiO ltS ~ ltS ~11 lt$ 2S,.50 .U: 111,SJ 

~ ~Emptbtimm de-mutuo . 1tS JJUI ftS l.ff,.flrl5 lt$ U9_. RS 1, .a.,., lt$ J~ /IS J4,\D7 /ti$ 1~ 1tS JSUI ltS 154.Dl ltS JS5.l7 1tS L7S7~77 

SoldofiMI ~ - 1!4,G ~ ~ ~ 11$ l~ ~ !!!....1!?,ll_ ~ ~ ~ Zf;U2 : R$ .l~It,•l 

Porte .._ .. do Plono de R~ Jud.,_ · Ger1>6 e,,g.,har\a Manuf,nura Udl 
~ 
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Gerbô Engenharia & Manufatura Lida. CNPJ - 68.329.325/0001-S6 

PLANO DE REQlPEIIAÇÃO JUDICIAI. 

PROl'OSTA AOS CRED0RU • AMOlt11ZAÇÃO 005 PASSIVOS 

VALORES EM RSMIL 

DATA. 22/03/2fll0 
Ma ,e Mk ff Mh !li Mk 11 Mh M Mil ti Mft 100 Mk 101 Mh 101 Mh lOJ. Mh 10I Mk lOS Ano 1 

j CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÕES 11 jan/18 fev/18 m.,/18 obt/18 maf/18 jun/18 Jul/ 18 110/ 18 tet/18 CM/18 nov/18 d,,z/18 1 2018 ] 

I• 
l• 

M 
l!I 

PJJSN'O Jrtbut:lrlo 
Wdolnicitl 

Aru&liuçlo monet,rni 

Amorwoçio 

! Saldo Rnol 

r-atMdttratms,lodoOl'Mlfl~ 

l •I S.klo tnodol 

t+J Atu1liuçlo mOMtina 

1-1 Amortluçio 

W Saldo no/ 

TOAOmmsol • otuo«rar&t li'* Sittfic.J 

e,mvo eandrio 
t • J •iS,atdo lnlc:W 
M Atuari.u1çlo monetirt. 

1-1 IAmo<tin<Jo 
w ~ 

-1 
Ta.(OIMNQ/#Horu~6o ( l.OC,,, fl/lJIJ 

PJuivo Fomc<édom 
e-, s.klolnldal 

l•l Ã1\l.ftéu,çlo monetirl.a 

1·1 Amortiroçlo 

1!1 1 1 
l, _ __, .. .....,.....,,.,,.,,. ... , 

hsdvo fmpr:ftdmos dt mútuo 
l•l ~dolnkial 
('J AnAllu,çlo'"°""'rll 

M 

l!I 
iTCMCII fNftlddc a«~ U,~ amJ 

-.. _,. -.. _,, -· -" -100 MN LOI Mfs102 MhJ.O.J Mkl.CM Mhl.05 .... 
.l>n/18 lev/18 mor/18 ob,/18 maf/18 Jun/18 JuV18 .. o/18 set/18 CM/18 nov/ 18 d,,,/18 2018 

R$ "" as ... R$ .. , R$ .,. R$ 670r ..., R$ "'1 R$ 

... R$ .... RS 6)1) RS lill RS 61' IIS "11.f,1 

IIS o 11S o R$ o RS o as o as o 11$ o as o R$ o IIS o RS o RS o 11$ ..... 
R$ 141 R$ Ili IIS Ili R$ 11111$ 11111$ 111115 Ili RS Ili RS li) RS Ili RS Ili RS 111 IIS 19'161 

llf..___H.l'' IIL-..8l as...._.m !!S._ill! §.._Jjll aL--il!. ~ l!L_ül IIL.....fJI! ~ ~ /§--f!lf. ~ 

0..0lJJO# 0.0lJ~ º·"'""" 0,01.DOl< C!DD- C!D1.JJ01< . .,,,,_ ~D2J- o,ou- .... -- ·- o.o,1JQIC 1 ..--.. _,. -.. _,, _ .. 
-" Mlt 100 Mb 101 Mll:lCJl Ml,1.Q) Mhl.DI Mh'IOS ..... 

Jan/18 fev/18 mar/18 •IK/ 18 maf/18 jun/18 juV18 "llo/18 >1!1/18 oul/18 nov/18 d,,z/18 1 2018 1 

1: o ' 11S o R$ o •s o ' R$ o j RS o as o R$ o 11$ o I IIS o Ias o IIS 
o I R$ 

•Pol 
R$ R$ R$ • 11$ R$ ,s R$ R$ • RS . as IIS • 11$ 

: 1 1 R$ 

IIL..__/I !!i.-2 !IL_..J l!L.---R ! --....SZ i l!L.---R IIL..__/I Jg____.R IIL..__/IIIL..__/I IIL..__/I IIL..__/I ~ l 
r N/A 

-.. ...... -· ...... .... ,... Mh 101 Mh 102 Mb a.o, Mb 10& Mh 105 ..... .... .. _,, 
~ 

~ _ jon/18 lev/18 mar/18 ab</18 ~ / 18 jn/18 )ul/18 aco/18 Mel/18 oul/18 nov/ 18 d,,,/18 ~ 
RS 4.l!M 

I 
A$ U36 R$ ,m R$ ... 111 k$ 4 656 RS 4.S9l ,I ftS ...,,2, l ltS .... M 4..)91 1 RS ~ . R$ °"' AS 4..tn R$ C,194,,21 

11t$ 4S 1t$ cs flS "' 1t$ 44 llS 4l R$ -'S RS 4.2 f R$ 41 RS •1 R.$ 40 R$ J9 lS J& R$ 505,63 

as IUMl RS l""'I as uocil as 110>J. as 11!161 RS IJOII RS UOil _ as 111otl as 11121! as 1m 1I RS 1m1 as 11161 11S 1uos.is1 
1 ~ ! 6L...UZZ IIL..!J..ll 1111........ilii l !IL..J.W ~ I ~ ~ ! l!L.Ulll ! IIL....U!Z I IIL_f.llZ ~ T lllJm.lZ 

......... - .... - ·- · · - ....- Q,- ....- ....- ......... .........1 ~ -.. ...... ...... _,., -· -" MhlOO MhlOl MIi m Mh uu Mh 104 Mh 1.0S -· jan/18 ftrv/18 mar/18 1"'/18 m• V18 jun/18 JuV18 ....... 18 set/18 oul/18 nov/ 18 d,,z/18 l l018 

as ut7JR$ l . W R$ U69 R$ ~r L~r ~:,,: 1.108 R$ J..001 R$ 1.0,4 R$ um R$ 1.0'9 R$ 1All l R$ 
L1'7,46 

R$ u R$ 
",I R$ 

11 R$ 11 as 1l R$ 10 IIS 10 11S 10 R$ JO R$ 10 R$ • R$ W .71 

R$ l2Sl AS IZSI IIS IZSI R$ 1261 R$ IM) IIS (2'11 R$ 1:mi R$ 1211 R$ 121) R$ (UI IIS 1211 R$ 1211\ R$ (SU.Jl) 

l!L_..U&I l!LJ.H! 1 L...JJH l!LJ.W 1 §.._J.ll! aL..W1 1 llL-1.m .!IL.....Uli 8L.....m ~ llL..J.eil IILJ.m• llL..Ll!!I.I.&: 

o:- ......... Q, ....... ......... ....- o...-.1 .. - ....- ....- - . .,. ..... ......... 1 U.00,C 

-.. -.. -· .... ., -· -" MklOO MkJOl -102 _,.. 
-104 MhJOS ..... 

~ f.,./18 mar/18 ob</18 mal/18 jun/18 JuVt8 ••/18 set/18 oul/18 rv,,,fl8 dn/18 2018 

R$ >.l21 l R$ 1.D4 11$ '·"'J •S 

, ..... ,.s ..... R$ U71> 11$ o.m RS . ..,, IIS ..... R$ UQ R$ US3 11$ 6.lAl R$ 7.311.05 

R$ A IIS ., R$ .. R$ 65 R$ 65 •• .. R$ 13 R$ 62 IIS 6l R$ .. 11$ SI R$ se RS 154'4 

•• (1») R$ (lSSJ R$ (lSS) R$ 1is11I as llstJ A$ 11611 IIS ,,.,. R$ 1165) R$ (101) R$ 11691 R$ (ln) R$ '"'' R$ (L'5l,lll 

l!L...LUI I l!L...1.W llL..MH I J!L.üU l 8L.J.1Zl! l!IL..IJ1]. .IIL.fJll l llL...LH2 ~ l!LA.W §...J.l!J. lU........l,W ~ ........ ....- ....- ........ - ......... ....- ......... - - ......... ......... 1UOO' 

Parte lm-edoPlenodeR~Judidol- G«t16 Ellgen"""" Manufatun u .. 
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Gerbô Engenharia & Manufatura Ltda. CNP J • 68329325/000l.·56 

PIANO OE RfOJPERAÇÃO IUDIOAL 

PRoPOSTA AOS CREDORES - AMORrlZAr;ÃO DOS PA.SSIV05 

VALORES EM R$Mll 

DATA · 22/03/2010 

Consolidado 

M !Saldo lnklol 
M AlWlfil'.-açlo monetária 

M Amllftiu<lo 

w~ 
ru.o mmsa1 mHlo dr otuolraf& 

Dsítríbukfo da amoniudo total Cil 
Passivo tributórlo 

PaulYo uobolhiffo 

l'flsiw, Boncórlo 

1

Ptn1ivo Forrt~s 

P'O:uiYo Cmp,btfmos rh mutuo .~ -

_ .. _ .. -· _,, _ .. -· Mh 100 Mh 101 Mh 102 M&sJOJ 

_, .. 
MhlO'S .... 

J•n/18 fw/18 mor/18 ~ moó/!'!... _ Jun/18 JuVlB "'o/18 m/18 O<rt/18 nov/18 del/18 1 2018 
R$ 1•..1.ts ltS J l.947 R$ u.m ft$ U,li06 RS UA.JO Jt$ UJA9 R.$ U,06,l l R$ 12.l10 ltS u.m R$ ll.410~1 lt$ 12..262 RS 12.00 R$ 1UJS.4J 

R$ 125 A$ l23 11$ 122 RS 120 "5 US RS U1 R$ tlS RS W lt$ W lll$ UO RS 108 RS 105 RS U,17,Sl 

RS ("'11 RS ("'11 RS (1931 RS (,oof RS l!OOI RS UIO.II RS IJ0711 RS UUI RS 13141 RS l>UI RS lmJ RS (32') lS (~ffl.S>I 

IILWIZ "81.JUZI llLJil1I ~ ~ !LJill2 l!L.WZI! i ~ III....J.Ulll l!LWfl L~ /lLll.nl aLIJ.l2lM 
o,u..,.; o.-,.... O,AUJlJ O.- ....,.,,. 0.,01'"' O- Q,D:>I... ...,,,.. 0.,71SllJ o,m°" 0.,1671lJ 1 ,,._ -.. 

1 /~18 1 

"" 

...... 
fev/1! 

JlJ .,. 
lSlJ ..,. 

"' .. 

Mih" MIi 91 Mh M Mik '9 Mk lOO 

f:;
mor/18 •~~:18

1 

';J;,.18 J ~18 

~ me °" °" 
••• ..,. JJlJ 1 .... 

_,., -,oi _,.. _, .. 
aco/18 m/18 out/18 nov/18 .. .. .,. 

"' ... ... - .... .. .. "' "" 
.... SJll 

~~ 

.. 
SJlJ 

: : j - SJlJ ........ - -1~ -
.. "' I~"' ~~ SllJ "" 1 1 1 - - - --

MbM Mh,S Mkt6 Mh U10 Mk 101 Mk 102 MnlOJ MkUM 

_ .... 
.. -~ """"' 

dczJlB 

JlJ .,. -... 
SJlJ -

2018 ,.. .. 
~ 

,VllJ ..... 
........ 

.1!1!1.11 

pskr;t,uiçlp da 1monitacSo total (R$1 i . J~l8 fev/18 mar/18 

r= 

.... .., 
obr/18 

Mh11 ,...,, 

ma,;ia" jun/18 ;,vis -;.o/18 m/18 
,,,, 11$ ,.., 11$ ,.., 11$ a.n /IS ,.., .. ,.., outJJB nov/18 

11$ ,.,, ltS ,.,, 
_, .. 
dez/18 

11$ ,.,, ltS 

.... 
2018 ... ,. 

Pmsiw> tribufdrio ,.,. IIS ,.,. 11$ ..,. 11$ 

Ptl$JM) trobolhlst.a 

Pouivo Bon(drio 

PawYO F«nttdotes 

Powvo (ffl9(htimo.s dt lfflÍtuo 

Soldofinol 

11$ ltS ltS ltS .. .. .. .. .. ltS ltS .. 
11:S 1GJ.M 11:S 1DJ,M ltS JOJ.• ltS JOS...14 li$ JO(..i' lt$. 101.11 ltS JOf..01 lf$ JlD,1~ 

1

11$ JU.'7 IIS UJ.OJ IIS JJ<,00 IIS JJ5,19 /1$ UIS,15 

ltS .U,41 ltS U.-'l ltS 25..U flf$ ,U,11 ltS H,OI ltS M.,.JS R$ 11,U 11$ - IIS V,Jl 11$ 17,$> ltS V ... ltS ,,.... ltS 'ª~I 
I RS l.s.s,.Jf ! 11$ ~ I ltS l~ 11$ J57,.ll R$ JS!lll lt$. l5.1.U ltS J'3,0IS ICS J&s,.ot ltS JO,o,t ltS Jff,07 ICS J7J,,J2 lf$ 17)..20 M J Sl51.,.l:I 

.. l!J,.SJ .. ,.,,., 1 11$ 19,.SJ .. ,...,. !!!....!!!.!!. ltS .. , .. ,o ~ 11$ llOJ' I ~ 11$ JV,f1 ~ ~ .. . ~ 

Parte integtanta do Plano de R~o Judbal ~ Gtwtl6 Eng"""'*"- Manutat1.1t1 Ud8 

ç..o 
~ 
~ 
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Gerb6 Engenharia & Manufatura lida. CNPJ - 68.329.325/0001-56 

PI.ANO OE REQJPERA,;ÃO JUDIOAL 

"ONJSTA AOS CJlfDORD • AMOIITIZAtÃ0005 PASSlVOS 

VMQAE$ EM RSMIL 

DATA · 21/03/"lfJlO 

MhJ.OI Mk107 MhUII MhlOI lllllhUO MhW MhW MAtW .. U& MhW ..... 111 MkUJ ,W,,,.10 

~~ DE AMORTIZAÇÕES J Ja,,/19 f..,/19 mor/19 ob</19 moi/19 )l,n/19 jut/19 >co/19 Jel/19 out/19 rm/1.9 de,/19 1 ~ 

M At .. liaçlo "'º'""""° 1-1~--
H~ 
C!J~ . Ferot-·~-~ 
l•I 
M 
M ·-----
W ..... 

ll!I 

1MD lftfflNI dt- 0Nol'1°'6' (IOM S.UCJ 

_, .. Mb 107 -.. ....... Mk UO MkW Mk W Mklll MkllA MkUS ....... MihUJ ..... 
moVl!I _ jur,/19 )ul/19 oeo/19 Jel/19 O<Jl/19 _,19 de,/19 ~ 

11$ ... 11$ m 11$ 5ZS 11$ Sl7 AS -.n 
0 1 IIS o 11$ o 11$ o 11$ U1 

11$ Ili Ili 1111 IIS Ili •s , .... ., 
,.. ss /IS m ~ /IS._,lQLU 

~ ~ ~.JJOI J. """' ....... Mk107 ...... ....... MkUO MkW MkW MkW Mkll< MkUS Mkll& MhUJ ..... 
fr,/19 rnor/19 atx/19 mal/19 )l,n/19 1/19 oco/19 M1/l9 OU1/l9 nov/19~/19 2019 

o 11$ o 11$ o 11$ o 11$ o 11$ o 11$ o 11$ o 11$ o •s o 11$ o 11$ o 11$ º"' 11$ 11$ 11$ 11$ 11$ 11$ 11$ 11$ 11$ 11$ 11$ 11$ 11$ 

..___. , ..___. , ..___. 1 ..___. 1 .. • 1111--R 1 /IS_.R : l!L..___R ....__. /IS_.R ....__. , ..___.1 &t..__WI 

1 -- --- H/A 

MhlM MhlOJ Mh111 Mk.lOt MhUO MkW .... W MNW MhUA Mh.W Mhlll MhUl M010 

~

e,sJlyopondrio ---- )on/19 1..,/19 ma,/19 lb</19 moVl9 jun/li JuVl!I aco/19 <et/19 ~ nov/19 de,/19 2019 
M Wdo lrMcwl --- - 1 ~ .S 4.015 "' J..9.).1 ~ i.m ~ J 1611 JtS l.612 11$ Utl AS l.50l 11$ . HOl l ltS J.J.t• RS llll -;;--J..UI RS 7 .0M,n 
M u11tu1Ç1o m=liril M li 11$ 11 IIS • os » IIS n IIS .. 11$ u 11$ u os " •s ,o 11$ n os 21 11$ ,...., 

1-1 ~ • 11S (UI! 11S (UI! 11$ IUIII I IIS lutl~ UIJ ~ 11$ ·~ ,uJ 11S (1271 11S (Uljl •s , .. .,1 IIS IUIJ ~ 
w Soldo f(aol , llL-.!.W . aL-.UH llL..J.m . &L...UIII /IS......Ull 1 ~ IIL....l.l!l.l llL....ua , lli-illi , /IS......UJf ~ 1 ~ ~ 1 

·~·-,.,,_ ... , - .__ - - .__ - ........ -~ .~ - - ,,.,.,,. 

::i '~·.;;i•cc•:cc~;:.. ...... _t<_td_""'_ot_" _____ --l 

L!J~lfnol -

M 
M 

r-,....J•otullllinpJi,tJ..OOSomJ_ 

l·l r .. ·--~ 
w ~'dolfnol 

r...,....,,,J.Ol« ONOlrorto r~ 

Mlts 10I Mh 107 Mk 1.09 Mh.lOt MhUO MHW MhW MhW MhU4 MhUJ Mbll6 MhU7 
_ .. 

[í-11119 ,.,,,,19 mw/19 ab</19 moi/19 jun/19 jut/19 aco/19 <et/19 O<Jl/19 .-/19 de,/19 1 2019 
11$ l.ClDI 11$ ... 11$ .., IS MJ:RS mil$ 901R$ 11911$ ISJJtS UtRS w ' ltS 111 ltS X2 ltS 1.001.15 

R$ t ltS ' 11$ • 11$ • 11$ • 11$ • 11$ • 11$ • 11$ • 11$ 7 1 11$ 7 11$ 7 11$ ,, ... 

~ (111 . 11$ (111 
11$ '"" 

11$ ~li$ ~li$ ~li$ ~li$ ~11$ -11$ -11$ - IIS l»l IIS 1162.l., 

IIL.....JG §.._JQ ~ /IS_-1ll /IS !PI /IS........m ss___m /IS_JJf SL_W --.UZ IU___1f1 §_JJZ /IS.._.lll.lO ----~----.,.._. __ ~ 
Mh 1DI Mh 101 Mk IOI Mh lOf Mh UO Mh W Mll W Mls 1.U Mh UA Mh 115 Mh 116 Mh UJ ,._ 10 

j;;/19 Cev/19 mo~/~ Jul\/19 )ul/19 •Q/19 <et/19 0111/19 ,.,./19 de,/19 ~ 
IIS 1.12S · IIS '-""' 1 •s ..-. j llS s.>a l llS ,_... ' 11$ >.>01 11$ u1S ' 11$ UH · os ..,.. 11S os1 11$ ,au os • ..., 11S 1.us.i1 1 

lt$ 1'R$ S51tS S4RS DltS S1lt$ SIR$ 4tltS 411tS 41kS .UI$ 44 11$ '1.RS HI.M 
11$ (l"i 11$ 11"1 O$ (l"i 11$ (17ft 11$ (WI 11$ 11131 11$ UIOI 11$ 11171 11$ (119) 11$ IUOI 11$ l lMI 11$ ("'1 IIS (UlUIII 

§_.f.001 l!LJ.11! ~ !IL..UII ~ ~ ..__ §__.\.ll!I! §_J.m ~ SL....!.MI &L.U!( ~ 

·-- ~~ -~ q,,N- ~- ._.._ .,.._ u,- ·-1 u.- 1 

Pona-cloPlModeR_.,_. o.,,oEngonhorio-Udo 

Yo 
~ 
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Gerbõ Engenharia & Manufatura lida . CNPJ • 68.329.325/ 0001·56 

1'tAHO DE REaJPfAAÇÃO JUDIO ~ 

PIIOPOSTAAOS OfDOUS • AMOlfflZACÃO DOS PASSMJ5 

YALQRrs EM IISMIL 

DATA· 22/03/2010 

Mk 10I Mlt I01 Mk SOi Mtt lOt Mh UO Mh W MM W Mh W Mh U-' Mh US Mh u, MM U-1 MO 10 

~ ~ 1 jan/19 fev/ 19 ma,/19 obr/19 ~ jw,/19 fuV19 .. Q/19 ,e\/19 out/J!J nov/19 d.,/19 2019 1 
,.. ~·Satdo anid.1 - ---- • lt$ 11.121 ~ 1W ltS 1U10 ÍM 1.Ult . as 1Q.ffl l ltS uw;s l ltS IO.G . ltS 10.IU 11$ !LIIS ltS 1..61.5 1 ltS ~JJSS RS l.L.127,41, 

C• > A~~ ltS lOI lt$ 101 11$ 99 l ltS t7 ltS 15 ltS U lt$ to lt$ M IS IS ttS &3 ft$ 9:) AS 11 l't$ 1..DM,.12 

1·1 -~ ~ 11$ lffll 11$ IUll 11$ 11111 11$ IUSI ' IIS__!!.."1

1 
IIS IMJl 11$ IMJ) 11$ lffll l 11$ :.mi , ~ 11$ I"') . 11$ IJUI 11$ 14."'541 

1!.1 Sqldo lfnol ~ l!L..l.l.lll! 1!S.....J.Ja 1!L.WZi · ~ l!LW!tl j ~ . ~ IIL.W.I llL..Wt , SLUU 1 !ILl.lll ~ 
·,.,.......,~.,-- 1 O.l1Sffl< ~ o,11J91JC 0.11HN~ O,,....,c 0.- ..-,Z,, .,__ ....,,... Q,te1J,C ·-1 J0.91" 1 

~

QJltribvlcjo é tmortbf<lo tot1! 011 
,Os,ivolribuolrio 

Possi'o'O trobolPtist.a --"'"""'"""-.. _e_,,......., 
~ 

~ Dsltribuklo dl 1fflQ(tluclo tot!I (RSI 
-tnlMdrio 
Poss>w, UOOOlhl.StO --Poult,o fom«zdorts _[ __ ,,._ 
So/doJir,ol 

Mk 1M Mh 107 Mh 1111 Mh IOt 

~19 fov/19 mor/19 ob,/19 ~ -,,. .. T ,,. 
0W °" °" °" 
JB Jd' JOI ..,. 

"' "' . .. 
5"' "" sn u. 
ll!llll ll!llll ll!llll -

Mh 1.N Mh 107 Mk MIi Mh LOt 

Jon/19 fov/19 m•/19 obr/19 
RSUlltSVIIISWltS-.,J 

11$ 11$ 11$ • 1 11$ 
ltS U7..,. lt$ U1,Jrlll ltS U J.,. 11$ Ul,U 

11$_11$_11$_11$_ 

ltS J~4.l ltS ~41 
1 

llS J~l l ltS J7C,Sl 

1 11$ JJW ~ 11$~ "~" . 11$ "~ 

MillUO MlfW -w MkW Mkll• MhW MhlU Wt.UJ 

mlli/19 jun/19 jut/19 oeo/19 ,e\(U ""1/19 nov/ 19 det/19 ,,. r·~ ,,. ~,,. , ,,. ,,. ...... 
n n n n °" n n • 
Jn JG .. JO JQ JO'. '" JB 

n n 
I 

n n n n • a 
..!!! s:n 

1 
sn "" ns ns SA m, 

m:!IJQll.llmll!lllllllll1ll11Z11Dll!llll 

-~ -w -= -w -Ui -w 
m.i/19 J,,n/19 JuV19 ,.0119 ~19 OUVlll 

Mklli 

nov/ 19 

Mh U7 

del/19 

11$ • 11$ 11$ 11$ 11$ 11$ 11$ 11$ 11$ 

_ .. 
2019 
U1'1 ..-~..,,,. --..... 
2019 

"·' 11$ ~lJ IIIS ..,, 11$ l,lJ 11$ ..,. 11$ ..,. 11$ UI 11$ UI 11$ uo 11$ 

lfS J11J,,ll ltS UZ2J llfS 11.I.U lfS J~f lfS UUS #tS J.21..J7 #ti ~n lfS UJ..]f AS L..av, 
11$ ~ 11$ ,,_.. IIS JQ.M 11$ JCIQ 11$ .._. 11$ J~ 11$ JJ.n IIS JU> 11$ "1.lf 

11$-11$-11$_11$_11$_11$_11$_11$~11$~ 

!fS _ ~J~J _~ 1~U• lfS ~ r~ .'~ _j~_u,,,z'~ I 

Portt-doPlanodoR~---~-... ..... u .. 

y~ 
/C) 
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Ge.rbõ En&enharla & Manufatura Ltcla. CNPJ • 68329.325/0001·56 

PlANO Ol AECUPEIUIÇÃOJUOIOAL 

VAlQW EM RSMlL 

DATA· 2l/03/20JO 

MhlU MhlU MhllO M'-W Mkl2Z MIIW Mkll4 MhW MhU& MhW MklJI Mhllt MOU 

L atOHOGAAMADEAMORT1ZAÇÕES ' 
1 

J,n/20 ff!Y/20 m•/20 .0,/20 rM/1!) ;.n120 M/20 -120 tct/'10 ~ nov/20 6a/20 ~ 

Mfflll MhUt MHUO MhW Mils ll2 MhW MhW Mh l.2S MIIIU. Mhm MhUI MkU:, Anoll 

PJssfyo Irtbutfrto 
t•I Wclo lnldal 

-1 jan/20 f<N/20 mar/20 r,b,/20 mtl/20 )un/20 JuV20 -120 tct/20 ""1/20 nov/20 6a/20 2020 
IS ,oo OS >01 

1 OS 4tS I IS ... IS m I OS ... IS ..., ' IS -.,- os ... IS .... IS 421 IS ,uo OS sou, 
M Atuolà>ÇJG......

l-1 Amonltl(lo 
w t,.J~.:--1 

~·~·~ 

Pffllyp t rJbfthlsg 

t·•--
t•J Atualiu(Jo ffiOMdrfa 

M AnlO<b.ll(Jo 

l!!J s,,J#}i,,-o-, ---
TG:40""""°'*•~ram.SlfícJ 

Pfsdvo l t nt#!'.19 ... . __ M~::m-~~ M AfflOttl":a(IO 

l!!J ' 

l'S 0 1 11$ 0 1 11$ o ltS o lt$ o ltS º 111$ - o os .Ji:l$ o ,is o ltS o 11$ ' o R$ .... 

(1)1 R$ fl) IS Ili 0$ Ili IS Ili R$ 111 IS 'llt (11,Dl mi IIL-..!.ll IIL...ffl !!!.._U( aL-!11 llL.....!IQ ~ t/L_!l.W. 

o,o..- Q.OU- o.on- O,OWOS ~ ~ _..,,_ Q.OUJOS O.O,,- 'l,Ol"°" _ O,OD- O.OU'°" 0,.-

MKILI MIIUJ MhUO MkUJ M'1 12'2 MhW Mh.Uil Mh l.2$ Mh U I Mkl11 MhW Mhm Anoll 

jn/20 .....,...i!"/20 m•/20 .0,/20 rnal/20 ;.n/20 M/20 >co/20 tct/20 O<Jt/20 --;;;;/20 oo/20 

l
lt$ ORS Olt$ º" 011$ oas 01$ OltS OM 0

1 11$ Olt$ Ollt$ 011$ 

_ 1~~,~~~~~!~l~I~~~ ~ - ~--~ -~ L ~-.. - --- -~--
"'· 

2020 -
MH 111 Mk lU W.. llO Wt W Mh W Mh UJ Mlt 124 Mlt US Mk ili Mh U1 Mh 12A Mh UI MCt U 

-- ,an/20 1 ... /2~20 >b</20 m>i/20 JunÍÍO fuV20 oeo/20 tct/20 <A>t/20 nov/20 de,/'10 2020 
ltS 1.0u ~ UCJt--r ~ uoa ~ .. as- 2.511 RS ""i,11 JtS U6I ttS :u ... as un ~ a--;,, 1...11~151 RS ""'iõtu.1 
lt$ nllt$. Hlt$ :ZSR$ 24 11$ lllt$ 221t$ 2Jlt$ 201t$ Htl$ 111t$ lfRS UI'$ 251,.Jl 

os ~m•W 1m(~--~0$ o~~ 111*1 IS 1m1, IS o • •• 11$ 11<>1, os ..... 
1

11$ ,, .. , -~ 

~·~t~om_l _ 
!!L.lJ!ll -~ ~ . ~ _!!.....l.f.ZI , ffS-.l.HI llLJ.l!I lL...J.m , ~ . llL..J.IIJ !LJ.m . IIL_.WJ 

I 
IIL...J.f,l.W ---·--~~----- ~ 

Mh 1 LI Mh 111 Wl 12CI MH 1ll Mh 1ll MN W Mh U4 M6il: 125 Ml9 1M Mh U1 MM UI Mh llt Ano U 

~ Fomocedor,s ___ J jan/20 ,...,,20 .-/20 w/20 mal/20 Jun/1! .l!V~ oeof32_._ set/20 ~ nc,,/20 de,/20 20'10 1 
,., Soldo 1n1aa1 

1 

os m os ro os • os "° os .,. os a os .,. R$ .,. os 521 IS ..., os ..., 1 os .,. os 111_,. 

t •) Alm8z.t('lomonetJN lt$ 1 -S 1 111$ 1 Ili:$ 1 1t$ 1 1t$ s 1tS s 1t$ s 1tS S as 4 1t$ 4 111$ 4 1tS ~ 

H 'Amortll>Çlo IS 1'21 IS fnl R$ !UI R$ CU! 11$ CJ>I IS ISJII IS l.141 R$ l~ R$ ISSI R$ 1nt IS 1>51 11$ IMI 11$ ,..,,11) 

!!) Soldo fittgl _ íii____z.u fll.._.ilf 1 ~ flL_JJ! --- 111.__Jl! ~ I l!L......W (IL_J1J. C1L-....t1!1 llL...Jll 11L.JJZ 1L_.11fJ!f 
r _ __, ............ ,,_ ... , _ _ . t-·~ ....,_ ,e- ....- ..- ·..- ..- ....- .,_ .,_ .......,. ·-~ 

Mh UI Mh Ut 11h 120 Mh W Mh W Mh W M6s U I Mft l2S Mh 126 Mh U7 Mh 121 Mk Ili Alto U 

~ fmp(ÍIJlmoi de!!)YtuO . jon/'10 lev/20 mat/20 >br/20 ~ Jufl/20 JuV20 o/20 tct/20 0<1tJ'lO nc,,/20 ~ -iõ'20 
M Saldo lniml l ft$ 4.5m RS 4.JS1 R$ • ~ lt$ 4AJI 1$ J..171 tt$ 1.107 1t$ J..$37 1tS ue 11$ .1..1.14 11$ J.CIOl 11$ 2.114 J1$ t.'2S RS 4.SDl,,fl 

l•l -tiu<lo- R$ 41 R$ JI R$ 31 R$ JI R$ IS R$ U 11$ J2 R$ JO R$ 21 R$ 11 R$ 25 R$ ll R$ -

H ~açlo IS llJOI R$ 119'1 IS 01111 IS 1•!191 0$ r,o11 0$ ll041 R$ llOfll IS (tuJ 11$ IIDI IS lllll 11$ 11111 R$ (2.46S.111 
!!) Saldo figof __ l!S._J.J.ll !IL--il2I J1L.!J11J1 /IL.J.llJ ~ m.___im ~ llLJ.Jll 81.......iw f!S_J,yl llL.LilZllf 

1r _ _,., ... ..._,,_ ... 1_ ......,. ....,_ .,_ ..- ..- ..- ..- - ..,._ .,_ ..- - U.-

Pa,te nt ...... CIO Plan, dt R~ Judlcmt • ~ Efl9WlhlM Mwtuflb.n Uda 

y <CJA 

~ 
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Gerb6 Engenharia & Manufatura Uda. CNPJ • 68.329.325/0001-56 

PlANO DE RECUPERAÇÃO JUDIIJAI. 

:OPOSTA AOS CREDORES· AMO!<TIZAÇÃO DOS PASSIVOS 

VAlORES EM RSMIL 

DATA· ll/03/ 2010 

Mk UI Mh ut Mh 120 

~ ~ 20 fev/20 mar/2.0 

Soldo Inicial RS Lffl RS LOl RS a.1n 

-w -w -w -w - w -m - m -w _.., 
-bt/20 mol/20 jun/20 j,Jl/20 >eo/20 ~20 <Wt/20 -120 de,/20 1 

RS 6.171 •s U 14 •S U2S . RS 

RS 7S RS n RS ,o • S 
1..f11 R$ 1.sn I RS 7.MO RS 

QRS '4 1l$ 6lllf$ SI 11$ ss RS $2 RS 49 RS "5 RS .. RS 

-u 
2020 

1 .10.01 ,.,..,. 
Arualilaçlo moned ria _,...., 

RS ("'1 RS (J<ll RS (l61) RS (lnl RS (117) RS (3111 RS 

UO>r 
,_ R$ 

uur 
IHOI RS (J951 RS 

~.,·r 
'""' RS 

,..,., ll$ !"'911 AS 1._.,...,. 

r.;;-;doG""' lli.......Ull l!LJJZl M.....J.JlJ JIL...1.fil /ll.._LJfl! ~ ~ ~ ! l!L..Mll l!L...J.a! ~ SLJ.m l ~ 

TOJtO""fflWnwdo M ~ jo ~"' .. ..,..,. O,,Sllft ..... , .. ·- .......... ...,..... .,_,,,. 0.U-'Sl1'1 ~ ...... ,,. O,.IIUTSs l J0,.49'C 

MhW MkU, MhllO Mbll.l Mb:122. MhW Mk UA MkUS MhUf Mh121 Mhlla Mhl.n MIOU 

_Dshn'buklo d• ornortludo to@J !%l j ~20 fev/20 m"'/20 •r20 m• l/20 Jun/20 fut/20 aro/20 ial/20 om/20 "°"'20 ~,/20 2020 
PassivotriOutdrlo 3 ~ 1JI "' "' 1S r 2" z,r H' "' 11' l'1I ~,.,. 

POJMIIOtroboll'Hsta o,c: a. os °" a,r °" n: o,c o:s as ot5 °" O..DO"' 
Pouiva Bonc.6rlo 36• .JOC I Jff .J6JI Jn: JB JQ'. Ja' JOi JfW 16",a: .J6't ~ 7J-" 

Po:uíYo Fom«#dot~ n ,w n: "' n "' n: "' ,,ri: a: ,- "' 4,1a 
Pos.1:NO Emprnt»'nelf fh mcituo JH DW sn sn s.r. S1'C sns sn: ns 5.nl sn DX SJ..• 1:# 

~ _ ~ ~ I WI lll!!l ll!ltl Jllílli 1 1D im im - l!llllf ll!!!A ll!IS 

Mk lU Mh 11' Mh llG Mh 111 Mh lll Mh 1ll Mk 1.24 Mk US Mh 12, Mb Ul '-'h UI Mb ffl AM U 

Qsit<jbulclo dumonlmjo toJ•ICRSJ J•n/20 lev/20 rrm / 20 obc/ 20 m•l/20 Jun/20 Jút/20 •go/20 ~20 <Wt/20 nov/ 20 det/20 2020 
Paol~ 1ributórlo 111:S uoT ltS ~11[ 11$ 1.u lfS v , 1'S 1..11 IIIS (.J.t ftS (li IIIS -.u lfS ~.11 lfS 411 RS ,.u 1fS 411 IIS ,c.iz 

l'tmivo rraoofhlst.o 11$ lt$ - R$ 11$ IIS ltS ll$ IIS 11$ 11$ lfS lfS 11$ 

Pos-JJIIO 8al,c6rio 11$ JJU, 111$ U..J.,lf 11$ J.J.l,lf lt$ U l>f 11:5 J,.,O 11$ J..U:,OS AS U l.A IIS U,.:Jt IIS H .r.,DJ ll$ J4-~7J 11$ IU ;O J11$ J~l 11$ J...._.5 

Pauivo fornt.«dord 11$ J;Z.Jl ltS ~u RS J;Z.JZ lt$ n.,.50 1'S J.tD 11$ J:\29 lt$ ~a AS M,<W IIS .)C,50 ltS J4,,!11 RS ll.Jif ltS ~n 1'S 40~1 

P'assho Emprhtlmos de mcituo ltS 111..JJ ltS J.9IS..H IIS J9',.JS llS tJlt10 IIS IOJPI 11:S 20.uo lf$ lOS..15 IIS ~ o 1fS lt~l 11$ 2U.41 ftS Z16Pf IIS 1.Jl,O 11$ 

So/do final .~.~~~~~~.~.~~~~· 

Parte lnle,g,9n1• do Plano de Reciuperaçlo .Judi:aal - G.1,4 ~ Manu1at\n Udl ~ 
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Gerbõ Engenharla & Manufatura Uda. CNPJ - 68.329.325/0001·56 

,V.NO DE RECUPERAÇÃO JUDKJAL 

l'IIOl'OSTA AOS ClltDOIIO • AMOlmZAÇÃO DOS PASSIVOS 

VJ\l.ORES (M RSM!L 

OATA • 22/03/2010 

MkUD M61U1 MIIW MhW 

Jo,1/21 fevfE mM/21 obl:/21 
-.... 
INl/1 

-... 
Jun/11 

) 

Mk UI Mh U7 MIi UI -... 
_,... 

Mhl'-1 

Jul/21 aco/21 lel/21 CM/21 ftOV/21 .te,/21 

C•I jf:."'!:.."º 
M Atualitoçlo monelMla 

"'~--
ltS • ast RS Ul6 AS ._1'10 M J..S21 T R$ JM,,I 

11$ .. , 11$ •as nll$ :i,as 
11$ 1'"11 11$ IWJ as IJ&tl 11$ 11161 ltS IJIOI SL.t.fil=r~ ,~~~ 

,1 11$ uco 11$ 2.7?1 ltS ..... ti$ JJS1 R$ 1.SíiD IIIS US4 JI$ 119 

1t$ nas 1.tRS is R$ UR:$ llllS •RS o 
ltS fffl!I IIS ,_, IIS l«><l ltS l«RJ~ ltS C•t91 ltS CC2<l 
llL.1.Il1. ,!;{_l.,Mf I IIL..J.m .l!LJ.HII ~ flL_m I ftt_._J.ll 

l!l ~ ---------< r_,...,..,_...~., ~ O.!fflV" Q..mtn o.~ a,,•1~,s,!._ ~ ~ ~ ..,..,.,. q.JCSJR ll#l<Un 

Ojlt--;g;uklo dt amort~ D'') 
,-Off,iVO lflbutá,,0 -l'Guit'O aoncôrlo _,.,,.....,.,,.. 
Pauho ,.,,,,,,_ th m,J1uo 

~ 
- i 

-... 
Jon/21 

"' ... 

-
-lll 

lev/ll 

"' ... -"' .,,. -
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Gerbõ Engenharia & Manufatura ltda. CNPJ . 68.329.325/0001-56 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAl 

PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA · OPERAOONAL 

VALORES EM RSMIL 

DATA· U/03/2010 

FLUXO DE CAIXA OPERAOONAL 

Reembolsos Operacionas Eccos T ecno 

Recebimento Se!vs.Adm e Comerciais 

~os recebimentos 

W Tora/ dos rKebimMtos oecroçionqls 

[oesp. Oper. c/pes. assistência técnica 

Oesp. Oper. c/pes. comerciai 

Oesp. Oper. c/pes. outros ope=M)Nis 

1 Oesp. Oper. e/Estrutura operacional 

Outros Pagamentos 

t 
U I Todas dos paqomtntos oerrac/onog 

1 

R$ 

R$ 

R$ 

Anol Ano2 

2010 1 r 2011 

388 II RS 555 li R$ 

189 II RS 235 II RS 

R$ R$ 

RS sn 

R$ 

R$ 

RS 

R$ 

R$ 

234IIRS 335 1 1 R$ 

154 II RS 221 1 1 RS 

55 1 1 R$ 79 JI R$ 

113 II RS 157 1 1 RS 

RS • 11 R$ 

IIS 79J 

Anol Ano4 Anos Ano6 Ano7 

2012 2013 2014 2015 2016 

602 II RS 654 709 li R$ no 11 RS 835 li RS 

249 1 1 R$ 261 276 I I R$ 274 1 1 R$ 288 II RS 

R5 R$ R5 R$ 

RS 9J5 RS 1.044 11 RS 1.123 

363 II RS 394 II R5 427 I I RS 464 II RS 503 1 1 RS 

239 II RS 260 I I R5 282 II RS 306 II R5 332 II RS 

85 I I R$ 93 I I R$ 101 I I R$ 109 II RS 118 l 1 R$ 

163 I I R5 110 II RS 170 1 1 RS 170 1 1 RS 170 

R$ R5 • 11 R$ R$ 

RS 9J6 1 1 RS 98Q RS 1123 

) 

Anol 

2017 

906 I R$ 

300 l1 RS 

R$ 

546 I I R$ 

360 li R$ 

129 li RS 

170 1 1 R$ 

Ano9 AnolO Anoll AnoU 1 UAnos 

2018 2019 2020 202.1 CONSOLIDADO 

983 1 1 R$ 1.066 1 1 R$ 1.157 1 1 R$ L255 1 1 R$ 9.881 

312 1 1 R$ 324 1 1 R$ 352 1 1 R$ 366 1 1 R$ 3.426 

RS RS R$ R$ 

RS J.509 I i RS J.62J 11 RS J3.307 

592 1 1 RS 643 II RS 

391 I I R$ 424 1 1 R$ 

139 li R$ 151 1 1 RS 

no ll RS m i I RS 

697 II R5 

460 II RS 

164 I I RS 

184 1 1 R$ 

757 1 1 RS 

499 1 1 R$ 

178 1 1 RS 

m i I RS 

5.955 1 

3.926 

1.402 

2.003 

RS • II RS · II RS RS · 11 RS 

RS 1.292 I I RS 1.394 RS J.625 1 1 RS 13.28§ 

W , Grração do caixa oD(racionql 1 ~ JJ ! 11s fJJI ! 11s O 11 11s wl l 11s 6 l l 11s wl I RS f0/11 RS 21111s 311 RS (4/11 RS 411 RS m! l 11s 21 : 

(•I SaldoAnterior J ~~ ~~ ~ ~ F -;ir;s;i ~ ~ ~~r--1 
W~ __ l!d~~~-1~~~~~l~~~~~I 

~ 
Parte ,ntegrante do Plano de Recuperaçao Judicial . Gerbõ Engenharia Manufatura Ltda 

~ 

h 



Gerbõ Engenharia & Manufatura ltda. CNPJ - 68.329.325/r -56 ) ) 
PLANO OE RECUPERAÇÁO JUOICIAt 

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS 

VALORES EM R$Mll 

DATA - 22/03/2010 
,--

Ano l Ano2 Ano3 Ano4 AnoS Ano6 Ano 7 Anos Ano9 Ano 10 Anoll Ano 12 l2Anos 

........ º"'=""" ___i:;,, ,,,..., ~ f::" ,ou r:-"'" --. ..--
~ 8 1 ~ 2019 1 1 2014 2015 2016 2017 2020 2021 CONSOLIDADO 

f RS ~ 464 1 ~ r ~546 1 
r-

'"'"''ª"""'~ ,,, .,. l " '" " 335 " 3631 " "' 427 R$ R$ 592 1 RS 643 R$ 697 R$ 757 RS 5.955,27 

Comercial (2) 30% R$ 154 RS 221 RS 239 R$ 260 RS 282 R$ 306 R$ 332 RS 360 R$ 391 R$ 424 RS 460 R$ 499 RS 3.925,97 

'º'"~º""ª"ª"''' ~ " ss " "1 ,s as 
1 RS 93 RS 101 R$ 109 R$ 118 RS 129 1 RS 139 RS 151 RS 164 RS 178 RS 1.401,62 

"""'"ra Op=ci"ª"'I B• ~ RS "' •S '63 

~ 
RS 170 RS 170 L RS 170 RS 170 RS 1n R$ 184 RS 191 R$ 2.003,00 

RS - RS - RS RS RS R$ RS i RS 
1 

R$ R$ R$ 
1 

-
1 

-
Sub-totot I RS 556 L RS 851 RS 216 ~ RS 1.048 BLL1ll RS 1.104 RS 1.121 RS 1.394 RS 1.505 RS 1.615 RS ~ 

--· -~ --- L__:-___ - - - ·--·--·-

1 l2Anos 

I Distribuição das depesas totais 2010 2011 1 2012 1 2013 2014 2015 
1. 

2016 2017 J i 2018 ! 201.9 2020 2021 CONSOLIDADO -- 1--- -----
ECCOS TECNO (5) 

1 

74% R$ 388 RS 555 R$ 602 R$ 654 R$ 709 RS 110 RS 835 RS 906 R$ 983 R$ 1.066 RS 1.157 RS 1.255 R$ 9.881,24 

GERBÔ(6) 26% RS 168 RS 236 R$ 249 RS 262 RS 270 RS 279 RS 288 1 ,s ,,. .J " '" RS 348 1 R$ 369 1: 3.404,61 

R$ R$ RS RS R$ 
~- ~ 

RS RS - R$ - R$ RS 
--

RS 1.104 RS 1.291 1 RS 1.394 ! ~ 
'[QlSll. 11 RS 556 RS 791 RS 851 I RS 916 8.L....i.iQ RS 1.048 RS 1.sos RS 1.615 1 RS 13.186 j 

1 
S 1 3 

Notot -"""-
(J} Dnp,,,os re/acJonadot com o pessoal qu• atua na prntaç6a d• s~ • assistindo técnico, os uoto, .. comprttnd• ouol6rlos bas< oanc/do, d• 101, lS"' ,.fer•nte aos encargos trobolhlto, • IH!rwficlos Tomblm, fol consld•roda r~uste solar/oi d• 8~ ao ano, Nrwarm•nt• 

(2) Onpnas r«!laclonodos com o pessoal qut atua no comerdolizoç.õo dos produtos I! UMÇOS, os vaJorr:s compreendi! os sal6rios bcne acrescidos th J01,1S" referente am encargos t robo{hftas e #Hne/kíoJ TomWm,fol considerado rrajune salorlal de 8,SM6 ao a.not fin~rmrrttl!. 

(J) !Nspaos reloclonodos com o pa:soal que atuo na no ncrlt6rlo odmlnfttrotiW1, os 11a#oru compreende os sol6nos bou oaTSddM de JOJ,15• re/ere.n·te aos encargos t rabolhitOJ e ~nefklos Tam"'m,/ol consSderodo r«1juste .salarial de S..SOS ao ano, liMOrmmte. 

(4) O.,pncu re/oclonodas com a estruturo operaaonal, tais como o/ugu•I, en•rgfo c,Jltrico, t•i.fon.,, hono,ónas adoocotldos, ou .. ja, dospe,asfixas. 

(5) As dospnos m,nclonodcu nos item (JJ • (l) smo reembolsadas lnttgrolm•nt< pelo a emproo Ea:os T«n<> M•talürglca Ltda, pois a aperarõa produtl'lo • comffóal/ai absorvida por da porocoslilo do acordo firmado (Gtt/,6 • Euos}, 

(6) O.,pnas qut ,não de ,nponsabUHlados do Gert.5 Engenhorlo & Man11fatura Lida. 

~ 
• ... --- .,_ o- ----- .. .......__. - r.-M FnNlflhana Manufatura Lida 

~ 
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Gerbõ Engenharia & Manufatura Ltd;

PLANO OE RECUPERAÇÃO JUOICIAl 

l PJ -68.329.325/0001-56 ) 

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS 

VALORES EM R$Mll 

DATA - 22/03/ 2010 

Despesas Operacionais (vide notas) 

Assistência Técnica (1) 45% 1 
Comercial (2) 30% 

Outros Operacionais (3) 11% 

Estrutura Operacional (4) 15% 

Sub-torou 

Distribuição das depesas totais 

ECCOS TECNO (5) 

GERBÔ(6) 

I2U![ 

74% 

26% 

Jan/10 

RS 

RS 

RS 

RS 

ion/00 

jan/ 10 

R$ 

RS 

ion/00 

p.,,. ""tlllttW'JMite do PJano oe R~ .Judíaal • Gert>6 Engenhana Mal'\\hti.K'l ltOI 

fev/10 mar/10 

RS RS 

R$ R$ 

RS RS 

RS R$ 

ÍQ!JÍgf)_ ÍQ!JÍgf)_ 

fev/ 10 mar/10 

RS R$ 

RS R$ 

ion/00 íon/00 

Mas t Mês 2 Mis3 Mk4 MhS Mis 6 Mis7 Mês8 Mê.s9 

abr/10 mal/10 jun/10 Jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 

RS~RS~RS~RS~RS~RS-RS-RS~RS~ 

RS 16,37 R$ 16,37 RS 16,37 RS 16,37 RS 17,76 R$ 17,76 R$ 17,76 RS 17,76 RS 17,76 

R$ S,84 R$ S,84 RS S,84 RS S,84 RS 6,34 RS 6,34 RS 6,34 RS 6,34 RS 6,34 

RS 12,SS R$ 12,58 R$ 12,S8 RS U,SS RS 12,58 RS U ,S8 RS U ,S8 R$ U,SS RS 12,SS 

kYfQQ fev/00 fev/00 fev/00 mor/00 mar/()() mor/00 mor/00 mor/00 

abr/10 mai/10 Jun/ 10 Jul/10 ago/10 set/10 out/10 oov/10 dez/10 

RS 41,19 RS 41,19 R$ 41,1.9 RS 41,19 RS 44,69 R$ 44,69 R$ 44,69 R$ 44,69 R$ 44,69 

RS~RS~RS~RS~RS~RS-RS~RS~RS~ 

W!Íf}Q k!t19J2 k!t19J2 fufJJ!J. mor/00 mar/00 mar/00 mor/00 mor/00 

Ano 1 

2010 

R$ 234 

R$ 154 

R$ 55 

RS 113 

RS -
R~ 55§ 

2010 

R$ 388 

RS 168 

R$ -

RS. ~ 

y~.Y 
~ 



~ 

Gerbô Engenharia & Manufatura Ltd, "NPJ - 68.329.325/0001-56 

PLANO OE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
) 

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS 

VALORES EM R$Mll 

DATA - 22/03/2010 

Despesas Operacionais (vide notas) 
1--
Assistência Témlca (1) 45% 

Comercial (2) 30% 

Outros Operacionais (3) 11% 

Estrutura Operacional (4) 1 15% 

Sub-roto// 

Distribuição das depesas totais 

ECCOS TECNO (5) 

GERBÔ (6) 

Toto/ 

1 74% 

26% 

MtslO Mts11 MbU Mh13 Mts 14 Misl.5 Mb16 Mh17 Mtsl8 Mfs19 MislO Mh21 
--- - --- ---

jan/11 fev/11 mar/11 abr/ 11 mal/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez./11 

R$ 27 R$ 27 R$ 27 R$ 21 RS 27 R$ 21 RS 27 R$ 29 RS 29 R$ 29 R$ 29 R$ 29 

R$ 18 R$ 18 R$ 18 RS 18 R$ 18 R$ 18 R$ 18 RS 1.9 R$ 19 R$ 1.9 R$ 1.9 RS 19 

R$ 6 R$ 6 RS 6 R$ 6 R$ 6 R$ 6 R$ 6 R$ 7 RS 7 R$ 7 R$ 7 RS 7 

R$ 13 R$ 13 R$ 13 R$ 13 R$ 13 R$ 13 R$ 13 R$ l3 R$ 13 R$ 13 R$ 13 R$ 13 

RS RS RS RS RS R$ RS RS R$ RS RS RS 
--- ---

l!L..§:9. l!L..§:9. &J.1 l!L..§:9. l!L..§:9. l!L..§:9. l!L..§:9. ~ ~ ~ ~ ~ 

jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mal/11 Jun/11 Jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 de,./11 

RS 45 RS 45 RS 45 RS 45 RS 45 RS 45 R$ 45 RS 48 R$ 48 RS 48 RS 48 R$ 48 

RS 19 RS 19 RS 19 RS 19 RS 19 R$ 19 RS 19 RS 20 R$ 20 RS 20 RS 20 RS 20 

l!L..@ f!.$__M f!.$__M l!L..@ l!L..@ l!L..@ fY..._M &.Jl BL.M BL.M Bi.._M B.L.M 

- • - - ~. ,,..,_ .... __.., ... t.~1 - Gttfb6 E.noe.nhana M•nufatura llda 

Ano2 

2011 ~ 
RS 335 

RS 221 

RS 79 

RS 157 

R$ 

~ 791 

2011 

R$ 555 

R$ 236 

R$ 

R$. 72.l 

>1-~ 
)Ç) 
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Gerbô Engenharia & Manufatura Ltd; - NPJ - 68.329.325/0001-S6 

PLANO OE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
) 

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS 

VALORES EM R$MIL 

DATA - 22/03/2010 

Despesas Operacionais (vide notas) 

Assistência Témica (1) 45" 

Comercial (2) 30% 

Outros Operacionais (3) 11% 

Estrutura Operacional (4) 15" 

Sub-lOtQI I 

Distribuição das depesas totais 

ECCOS TECNO (5) -- 7~ 

GERBÕ (6) 26% 

IMru , ! 

Mls22 Mts23 Mh24 Mh25 Mls26 Mls27 Mls2ll Mls29 Mh30 Més31 Mh32 Mls33 
-- --- --

Jan/12 fev/ 12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/ 12 jul/12 ago/ 12 se t/12 out/12 nov/ U dez/ 12 

RS 29 RS 29 RS 29 RS 29 RS 29 RS 29 RS 29 RS 32 RS 32 RS 32 R$ 32 RS 32 

RS 19 RS 19 RS 19 R$ 19 R$ 19 R$ 19 RS 19 RS 21 R$ 21 RS 21 R$ 21 RS 21 

RS 7 RS 7 RS 7 RS 7 RS 7 RS 7 R$ 7 R$ 7 RS 7 R$ 7 RS 7 RS 7 

RS 1A RS 14 RS 14 R$ 14 RS 14 RS 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 RS 14 R$ 14 RS 14 

R$ . R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ RS R$ R$ - R$ -
B.L...§2 !iL....22 &.......§2 &.......§2 &_§2 !iL....22 ~ &....E. BL.B. BL.B. BL.B. ~ ---

-
jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/U jun/12 jul/U ago/U set/U out/12 nov/12 dei/12 

R$ 48 R$ 48 RS 48 RS 48 RS 48 RS 48 R$ 48 R$ 53 R$ 53 R$ 53 R$ S3 R$ 53 

R$ 20 RS 20 R$ 20 RS 20 RS 20 RS 20 R$ 20 R$ 21 R$ 21 R$ 21 R$ 21 R$ 21 

8.LJ.2 BL.H BLH BL§1. 8$._H 8.LJ.2 ~ BL_ll ~ BL.B. BL...H ~ -

Pane onteorante do Plano de Recupen,çto Judicial • Gertl6 Engenhana Manufatura ltda 

Ano3 

2012 

RS 363 

RS 239 

RS 85 

RS 163 

RS 

R~ 8~1 

2012 

RS 602 1 
R$ 249 

RS -
R~ ~l 

~ 
~ 



~ 

Gerbô Engenharia & Manufatura ltd? 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

':NPJ • 68.329.325/0001-56 
) 

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS OPERAOONAIS 

VALORES EM R$Mll 

DATA · 22/03/2010 

io espesas Operacionais (vide notas) J 

Assistência Técnica (1) 45%- 1 

Comercial (2) 30% 

Outros Operacionais (3) 11% 1 

Estrutura Operacional (4) 15% 

Sut>-toto/1 

jDistribuição das depesas totais l 
J 

ECCOS TECNO (5) I 74% l 
GERBÔ (6) 1 26% 

Total 

Mb34 M6s35 Mts36 Mh37 Mis38 Mls39 Mls40 MhU Mh42 Mls43 Mh44 Mh45 
--

jan/13 fev/ 13 mar/13 abr/ 13 mai/13 jun/13 jul/ 13 ago/13 set/13 out/ 13 nov/13 dez/13 

R$ 32 RS 32 RS 32 RS 32 RS 32 RS 32 R$ 32 R$ 34 RS 34 RS 34 RS 34 RS 34 

RS 21 RS 21 RS 21 RS 2.1 R$ 21 RS 21 RS 21 R$ 2.3 RS 2.3 RS 2.3 RS 23 R$ 23 

R$ 7 R$ 7 RS 7 RS 7 RS 7 R$ 1 RS 7 R$ s RS 8 R$ 8 R$ 8 R$ 8 

RS 14 RS 14 RS 14 R$ 14 RS 14 R$ 14 RS 14 R$ 1• RS 14 R$ 14 R$ 14 RS 14 

R$ . R$ R$ R$ R$ . R$ R$ . R$ R$ . R$ R$ . R$ 

~ ~ &...E. ~ &-1! &-1! &-1! &_li BL..12 BL..12 BL..12 &......19. 
-- -- --- --- --

1 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 

R$ 53 RS 53 R$ 53 R$ 53 RS 53 R$ 53 R$ 53 R$ 57 R$ 57 R$ 57 R$ 57 R$ 57 

R$ 22 R$ 2.2 R$ 22 RS 22 RS 22 R$ 22 R$ 22 R$ 22 R$ 22 R$ 22 R$ 22 R$ 22 

!!L.E. !!L.E. !!L.E. ~ ~ !!L.E. !!L.E. &._l9_ &.....ll. &.....ll. &.....ll. ~ 
'- -- -- ---

Parte ,ntOQranle do P\9no de R~ JudlCial . Ge<txl Engenhana Monufatuni Uda 

Ano4 

2013 

RS 394 1 

RS 260 

RS 93 

RS 170 

RS . 
R~ 216 

2013 

RS 654 

R$ 262 

R$ . 

B.~ !l.1§. 

:t 



~ 

Gerbô Engenharia & Manufatura Ltd, 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

NPJ - 68.329.325/0001-56 ) 

,CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS 

VALORES EM R$MIL 

DATA - 22/03/2010 

Despesas Operacionais 

Asslst~ncia Técnica (1) 

Comercial (2) 

(vide notas) 

1 1 45% 

Outros Operacionais (3) 

Estrutura Operacional (4) 

Sub-101011 

1 30% 

1 

11% 

15% 

Distribuiçã o das depesas totais 

ECCOS TECNO (5) 

GERBÔ (6) 

Totol 

74% 

26% 

Mh46 MisO Mh48 Mis49 MlsSO Mk51 Mis52 Mis53 Mis54 MisSS Mh56 Mts57 
--

jan/14 fev/14 rnar/14 abr/14 mal/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/ 14 dez/14 

RS 34 R$ 34 RS 34 R$ 34 R$ 34 R$ 34 RS 34 R$ 37 RS 37 R$ 37 R$ 37 RS 37 

R$ 23 RS 23 R$ 23 R$ 23 R$ 23 R$ 23 R$ 23 R$ 2S R$ 2S R$ 2S R$ 2S R$ 2S 

R$ 8 R$ 8 R$ 8 R$ 8 R$ 8 R$ 8 RS 8 R$ 9 R$ 9 R$ 9 RS 9 R$ 9 

R$ 14 R$ 14 R$ 14 RS 14 RS 14 R$ 14 RS 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 

RS RS RS R$ RS RS - RS RS R$ RS RS RS . 

&.._l2 &.._l2 &.._l2 &.._l2 &._Z2 &.._l2 &.._l2 &.J.í &.J.í &.J.í &.J.í &.J.í -- --

jan/ 14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez./14 

RS 57 RS 57 RS 57 RS 57 RS 57 RS 57 RS 57 RS 62 RS 62 RS 62 RS 62 RS 62 

RS 22 RS 22 RS 22 RS 22 R$ 22 RS 22 RS 22 RS 23 RS 23 RS 23 RS 23 RS 23 

~ 79 !!.L..li. BL.23. !!.L..li. BL.23. !!.L..li. !iLJi. ~ ~ &.J5. &.J5. Bi........15. 

- • ,. ------- ....... ,,.,,'"' 1 •tia 

Anos 

2014 

RS 427 

R$ 282 

R$ 101 

R$ 170 

RS -
R$_ 980 

2014 

R$ 709 

RS 270 

RS . 

R$. 9§Q 

~ 
~ 



~ 

Gerbõ Engenharia & Manufatura Ltd:

PLANO OE RECUPERAÇÃO JUOIOAL 

( NPJ • 68.329.325/0001·56 

' ) 

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS OPERAOONAIS 

VALORES EM R$MIL 

DATA · 22/03/2010 

Despesas Operacionais (vide notas) 1 

Assistência Técnica (1) 45~ 

Comercial (2) 30% 

Outros Operacionais (3) 11% 

Estrutura Operadonal (4) 151 (, 

Sub-totol l 

Distribuição das depesas totais 

ECCOS TECNO (5) 

GERBÔ(6) 

I!!1P1 

74% 

26% 

1 
1 

MbS8 Mt!s59 Mfs60 Mfs61 Mls62 Mh63 Mfs 64 Mb 65 Mls 66 Mfsfi7 Mh68 Mb69 

jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 

R$ 37 RS 37 RS 37 R$ 37 R$ 37 RS 37 R$ 37 R$ 40 R$ 40 R$ 40 R$ 40 RS 40 

R$ 2S R$ 25 R$ 25 R$ 25 RS 25 R$ 25 R$ 25 R$ 27 R$ 27 R$ 27 R$ 27 R$ 27 

R$ 9 R$ 9 R$ 9 R$ 9 R$ 9 RS 9 R$ 9 RS 10 RS 10 RS 10 R$ 10 RS 10 

RS 14 RS 14 R$ 14 RS 14 RS 14 RS 14 RS 14 RS 14 RS 14 R$ 14 RS 14 RS 14 

RS RS RS RS RS RS . RS . RS RS RS RS RS 

~ ~ &......H ~ ~ ~ &......H !!L..91 EL.21 &.....fil. &.....fil. &.Jl 
-- -- --

1 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 Jun/15 Jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 

RS 62 R$ 62 R$ 62 R$ 62 R$ 62 RS 62 RS 62 RS 67 R$ 67 RS 67 RS 67 RS 67 

RS 23 RS 23 RS 23 RS 23 RS 23 RS 23 RS 23 RS 2.4 RS 24 R$ 24 R$ 24 R$ 24 

~ ~ &......H &......H &......H &......H &......H B.L.H B.L...21 B.L...2l BL..21 BL..21 ------ -

Plfl• 1nteg,W1t• do Plano de Rea,p,nçlo Judiaat • Gerb6 Engenh,,na Manufatura Uda 

Ano6 

2015 

RS 464 

R$ 306 

R$ 109 

R$ 170 

R$ . 

RS. 1.048 

2015 

R$ no 
R$ 279 

R$ 

R$. J.~, 

y;'; 

~ 



~ 

Gerbô Engenharia & Manufatura Ltd; ·~ pJ - 68.329.325/0001-56 ) 
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

VALORES EM R$MIL 

DATA - 22/03/2010 

Despesas Operacionais (vide notas) 

Asslstênda Técnica (1~ 45% 

Comercial (2) 30% 

Outros Operacionais (3) 11% 

Estrutura Operacional (4) . 15% 

Sub-total/ 

Distribuição das depesas totais 

ECCOS TECNO (5) 

GERBÔ(6) 

Tom! 

74% 

26% 

Mfs70 Mh71 Mls72 Mh73 Mh74 Mh7S Mh76 Mi,n Mês 78 Mi179 M6s80 Mis 81 
- ---

jan/16 fev/16 mar/ 16 abr/16 mal/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dei/16 

R$ 40 R$ 40 R$ 40 R$ 40 RS 40 R$ 40 RS 40 R$ 44 R$ 44 R$ 44 RS 44 RS 44 

R$ 27 R$ 27 R$ 27 R$ 27 R$ Z7 R$ 27 R$ 27 R$ 29 R$ 29 RS 29 RS 29 RS 29 

R$ 10 R$ 10 R$ 10 R$ 10 R$ 10 R$ 10 R$ 10 R$ 10 R$ 10 R$ 10 R$ 10 RS 10 

R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 

R$ R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

&......i1 &......i1 BL..21 BL..21 BL..21 &......i1 &__fil BL..2Z B.L..2Z B.L..2Z B.L..2Z B.L..2Z 
--

1 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 

RS 67 R$ 57 R$ 67 R$ 67 R$ (i] R$ 57 R$ 67 R$ 73 R$ 73 R$ 73 R$ 73 R$ 73 

R$ 24 R$ 24 RS 24 R$ 24 RS 24 R$ 24 R$ 24 R$ 24 R$ 24 RS 24 RS 24 R$ 24 

&.J1 &......i1 &......i1 &.J1 BL_.21 B.L..H BL..i1 BL..U &......:lZ &......:lZ B.L....2Z &......:lZ --- --

4
- " · -----a- 1 • ...r-. ... r...-ttAF~Manutah••Ltda 

Ano7 

2016 

R$ 503 

R$ 332 

R$ 118 

R$ 170 

R$ . 
RS 1.123 

2016 

R$ 835 

R$ 288 

RS -
RS J.121_ 

~ 
'0 



~ 

Gerbô Engenharia & Manufatura Ltd; "NPJ - 68.329.325/0001-56 
) 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS OPERAOONAIS 

VALORES EM R$Mll 

DATA · 22/03/2010 

Despesas Oper.icionais (vide notas) 

1 Assistência Técnic.i (1) 45% 

Comercial (2) 30% 

Outros Operacionais (3) 11% 

Estru tura Operacional (4) 1 15% 

5,vb-total I 

Distribuição das depesas totais 

ECCOS TECNO (5) 

GERBÔ(6) 

Totol 

74% 

26% 

1 

1 
1 

Mh 82 Mi, 83 Mh84 Mls8S Mfs 86 Mh 87 Mh88 Mfs89 Mls90 Mls 91 Mh 9 2 Mh93 

jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 Jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 

R$ " R$ « RS 
" R$ 

44 R$ 44 RS 44 R$ " R$ 48 R$ 48 R$ 48 R$ •a RS 48 

RS 29 RS 29 RS 29 R$ 29 RS 29 R$ 29 RS 29 R$ 31 RS 31 R$ 31 R$ 31 RS 31 

RS 10 RS 10 RS 10 RS 10 RS 10 R$ 10 RS 10 R$ 11 R$ 11 R$ 11 RS 11 RS 11 

RS 14 R$ 14 RS 14 RS 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 RS 14 RS 14 RS 14 R$ 14 

R$ RS - R$ R$ - R$ R$ - R$ R$ R$ - R$ R$ R$ 

&._.E &..Jz &..Jz &..Jz &....E &..Jz &....E BL1M RS 104 RS 104 RS 104 RS 104 - --- --- --- ---

jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 Jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 

R$ 73 R$ 73 RS 73 RS 73 R$ 73 RS 73 R$ 73 RS 79 RS 79 RS 79 RS 79 RS 79 

RS 24 R$ 24 R$ 24 RS 24 R$ 24 R$ 24 R$ 24 R$ 25 R$ 25 RS 25 RS 25 R$ 25 

&....E &..Jz &..Jz &..Jz &..Jz &..Jz &..Jz &..112! &J1M &J1M BL1JH ~ --

Parte n,eg,..,te do Plano de Recupen,çto Judiem . Gert>6 Enge,Nna Monufaturo Lido 

Anos 

2017 

R$ S46 

RS 360 

R$ 129 

R$ 170 

R$ -
RS 1.204 

2017 

RS 906 

R$ 298 

R$ -
RS p~ 

y~ 
~ 



~ 

Gerbô Engenharia & Manufatura ltd; ·~ pJ - 68.32.9.325/0001-56 ) 
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS OPERAOONAIS 

VALORES EM R$MIL 

DATA · 22/03/2010 

Despesas Operacionais (vide notas) 
-r--- -

Assistência Tecnica (1) 45% 

Comercial (2) 

1 
30% 1 

Outros Operacionais (3) 11% 1 

Estrutura Operacional (4) 1 15% 

1 
5_ub-[otol l 

a 
Distribui ção das depesas totais J 
ECCOS TECNO (S) 

GERBÔ(6) 

IRlR1. 

74% 1 

1 

26% 1 

Mls94 Mls9S Mh96 Mb97 Mis98 -~ -~ -m -m -m -~ -~ ~ 

jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mal/ 18 jun/18 Jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 

RS 48 RS 48 RS 48 RS 48 RS 48 RS 48 RS 48 RS 52 RS s2 RS s2 RS S2 RS 52 

RS 31 RS 31 RS 31 RS 31 RS 31 RS 31 RS 31 RS 34 RS 34 RS 34 R$ 34 R$ 34 

RS 11 R$ 11 R$ 11 R$ u RS 11 R$ 11 R$ u RS u R$ u R$ u R$ u R$ u 

R$ 14 RS u RS 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 RS 14 

RS RS RS RS RS . RS . RS RS RS RS RS . RS . 

RS 104 &..1M RS 104 RS 104 RS 104 RS 104 RS 104 &...ill. &...ili. &...ili. RS 112 RS 112 
- ---

Jan/ 18 fev/18 mar/18 abr/18 mal/18 fun/18 Jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 

RS 79 RS 79 RS 79 RS 79 RS 79 RS 79 RS 79 RS 86 RS 86 RS 86 RS 86 RS 86 

RS 25 RS 25 RS 25 RS 25 RS 25 R$ 25 RS 25 RS 26 RS 26 RS 26 RS 26 RS 26 

t!L.1M &...1M_ RS 104 &_1Q! !!L1M. &....11M_ !!L1M. BLm &...m !!Lm. &..m /!S....m 

. ...+ --__ _..,. .. ~ . ,...~ E.noenhana Manufltura Uda 

Ano9 

2018 

R$ 592 

R$ 391 

RS 139 

R$ 170 

R$ . 

/!S 1.292 

2018 

R$ 983 

R$ 309 

R$ . 

RS J.121. 

~ 
~ 



~ 

Gerbõ Engenharia & Manufatura Ltdr ·f PJ · 68.329.325/0001-56 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
) 

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS OPERAOONAIS 

VALORES EM R$Mll 

DATA - 22/03/2010 

Despesas Operacionais (vide notas) 

Assistência Té01ica (1) 45n 
Comercial (21 30% 

Outros Operacionais (3) 1 ll % 

Estrutura Operacional (4) 15% 

sub-totar r 

Distribuição das depesas totais 

ECCOS TECNO (5) 

GERBÔ(6) 

Total 

74% 

26% 

Mfs106 M6s107 Mfs108 M6sl09 Mt,110 MhlU Mislll Mtslli Mfsll4 Mês ll5 Mls116 Mlsll7 

1 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/ 19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 

R$ S2 R$ 52 R$ S2 R$ 52 R$ 52 RS S2 R$ S2 R$ S6 R$ S6 R$ 56 R$ S6 R$ S6 

R$ 34 R$ 34 R$ 34 R$ 34 R$ 34 R$ 34 R$ 34 RS 37 R$ 37 R$ 37 R$ 37 R$ 37 

R$ 12 R$ 12 R$ 12 R$ u R$ 12 RS 12 R$ u R$ 13 R$ 13 R$ 13 R$ 13 R$ 13 

R$ 15 R$ 1S RS 15 RS 1S R$ 1S R$ 1S R$ 15 R$ 15 R$ 1S R$ 1S R$ 1S A$ 1S 

R$ R$ - R$ R$ - R$ R$ R$ R$ - R$ R$ . R$ . R$ 

&...li &...li &...li &...li &...li &...li RS 113 RS 121 B.L1ll &...m. RS 121 RS 121 - --- --- --- -- ---

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 

R$ 86 R$ 86 R$ 86 RS 86 RS 86 R$ 86 R$ 86 RS 93 R$ 93 RS 93 R$ 93 R$ 93 

RS 27 RS 27 R$ 27 RS 27 RS 27 RS 27 RS 21 RS 28 RS 28 RS 28 RS 28 RS 28 

&...li &...li BLill B.Lill ~ &.J.11 RS 113 /!Lm. BLlli BLm BLm ~ 

Pane tnt,vrante do Plano de Recu~ Judicial • GetlJ6 EO!lenh• na Manufatura Lida 

AnolO 

2019 

R$ 643 

RS 424 
RS 151 
RS 1n 

R$ 

RS 1.}.!M_ 

2019 

RS 1.066 

RS 328 

R$ -
B.$ J.~!M. 

~ 
>e:; 



~ 

Gerbô Engenharia & Manufatura ltd;, ·NPJ - 68.329.325/0001-56 

PIANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
) 

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS 

VALORES EM R$MIL 

DATA · 22/03/2010 

De.spesas Operacionais (vide notas) 

~istênda Téaiica (li 1 ~ 
Comercial (2) 30% 1 

Outros Operacionais (3) 

Estrutura Operacional (4) 1 

1 
SuO-totol t 

11% 

15% 

Distribuição das depesas totais 

ECCOS TECNO (5) 

GERBÔ(6) 

IR1!!l 

74% 

26% 

1 

1 

Més 118 Mts 119 Mh 120 Mh 121 Mls 122 Mh 123 Mis 124 Mk 125 Mis 126 Mis 127 Mh 128 Mh 129 

jan/20 fev/ 20 mar/20 abr/20 mai/20 Jun/ 20 jul/ 20 ago/20 set/ 20 out/20 nov/20 dez/20 

R$ 56 R$ 56 R$ 56 R$ 56 R$ 56 R$ 56 R$ 56 R$ 61 R$ 61 R$ 61 RS 61 R$ 61 

R$ 37 R$ 37 R$ 37 R$ 37 RS 37 RS 37 R$ 37 R$ 40 R$ 40 RS 40 R$ 40 R$ 40 

RS 13 RS 13 RS 13 RS 13 R$ 13 RS 13 RS 13 R$ 14 R$ 14 RS 14 RS 14 RS 14 

RS 15 RS 15 RS 15 RS 15 RS 15 R$ 15 RS 15 R$ 15 RS 15 RS 15 RS 15 RS 15 

R$ . RS RS RS RS R$ R$ R$ . R$ R$ . RS RS . 
RS 121 RS 111 RS 111 RS 111 RS 111 RS 111 RS 111 RS 131 RS 131 &.111 RS 131 &.111 ---

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 Jun/20 Jul/20 ago/ 20 set/20 out/ 20 nov/20 dez/20 

RS 93 R$ 93 RS 93 RS 93 R$ 93 RS 93 RS 93 R$ 101 RS 101 RS 101 RS 101 RS 101 

RS 29 RS 29 RS 29 R$ 29 R$ 29 R$ 29 R$ 29 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 

&...m 8.LJl1 &...m 8.LJl1 &..m BLm BLm BLm BLm RS 131 RS 131 B.Llli 

Pane inteor...te dO Plano de Re<:uperaçAo Judtaal . Gem6 Engenhllna Manufatura lida 

Anoll 

2020 

R$ 697 

R$ 460 

R$ 164 

R$ 184 

R$ . 

RS 1.505 

2020 

RS 1.157 

R$ 348 

R$ 

B$ ~.215. 

~ 
~ 



~ 

Gerbô Engenharia & Manufatura Ltda. CNPJ • .329.325/0001-56 
) 

PLANO OE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS OPERAOONAIS 

VALORES EM R$Mll 

DATA - 22/03/2010 

Despesas Operacionais (vide notas) 

Assistência Téa,ica (1) :1 Comercial (2) 

Outros Operacionais (3) 11% 

1 Estrutura Operacional (4) 15% 

Sub-totol t 

Distribuição das depesas totais 

ECCOS TECNO (5) 74% 

GERBÔ (6) 26% 1 

Total 
1 

Mfs 1.30 Mis 131 Mb 132 Mh 133 Mh 134 Mês US Mls 136 Mh 137 Mh 138 Mês 139 Mh 140 Mfs 141 

jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 Jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 1 

RS 61 R$ 61 R$ 61 R$ 61 R$ 61 RS 61 R$ 61 R$ 66 RS 66 R$ 66 R$ 66 R$ 66 

R$ 40 R$ 40 RS 40 R$ 40 RS 40 R$ 40 R$ 40 R$ 44 R$ 44 R$ 44 R$ 44 RS 44 

R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 16 R$ 16 R$ 16 R$ 16 R$ 16 

R$ 16 RS 16 R$ 16 R$ 16 R$ 16 R$ 16 R$ 16 R$ 16 R$ 16 R$ 16 R$ 16 R$ 16 

R$ R$ R$ - R$ R$ RS - R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

RS 131 &..111 RS 131 RS 131 RS 131 RS 131 &_111. RS 141 RS 141 RS 141 &...ili RS 141 
--- --

jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mal/21 Jun/21 Jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 

R$ 101 R$ 101 R$ 101 R$ 101 R$ 101 R$ 101 R$ 101 R$ 110 R$ 110 RS 110 RS 110 RS 110 

R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 30 R$ 31 R$ 31 R$ 31 R$ 31 R$ 31 

8Lill BLm. ~--- BLm. &..m. BLm. BL..m. B.L.m. BLill &...ili &...lli BLill BLill 

Parte lnlegrante do Pblno de Recuperaçfo Judícial • GertJ6 Engenhana Manufalura ltda 

AnoU 

2021 

R$ 757 

R$ 499 

R$ 178 

R$ 191 

R$ -
RS 1.625 

2021 

R$ 1.255 

R$ 369 

RS . 
RS 1.§1.S 

UAnos 

CONSOLIDADO 

R$ 5.955,27 

R$ 3.925,97 

RS 1.401,62 

R$ 2.003,00 

R$ 

RS 13.186 
~ -

UAnos 

CONSOLIDADO 
-

R$ 9.881,24 

R$ 3.404,61 

RS 

RS J3.2H 

Yct_J' 

~ 



~ 

Gerbô Engenharia & Manufatura ltda. CNPJ - 68.329.325/<' ' ·56 

PIANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Projeção das despesas com funcionários • DEPARTAMENTO DE ASSISftNOA °rtCNICA 

VALORES EM R$MIL 

DATA · 22/03/2010 

Depto. Funcionário 

DAT Anderson Mazine 

DAT Carlos Aparecido Salema 

DAT Cremlson dos Santos Vaz 

OAT Glauco o·tna Branco 

OAT Rafael Proença 

Sub-toro// 

R .. fu<tt Salortal 

Encargos Sodas 

1 Oepto. Funcionário 

1 OAT Anderson MaZ1ne 

1 

DAT Carlos Aparecido Salema 

OAT Crenllson dos Santos Vaz 

OAT Glauco O'Íha Branco 

DAT Rafael Proença 

Sub-total// 

SALÁRIO BASE 

R$ 1,80000 

R$ 1,80000 

R$ 3,81548 

R$ 3,85808 

RS l ,06750 

RS ll,:l1.J06 

Encargos Sociais 

63,40% 

Provisões trabalhistas + Beneflclos a funcionários 

1 Depto. Funciomirio Provfs+llendídos 

1 
DAT Anderson Ma.zine 

DAT Carlos Aparecido Salema 

DAT Crenílson dos Santos Vaz 37,75" 

OAT Glauco O'llia Branco 

1 OAT Rafael Proença 

1 Sub-torai Ili 

Resumo 

1 Depto. Funcionário Total"s/P~se 

1 
OAT Anderson Matine 

DAT Carlos Aparecido Salema 

OAT Crenílson dos Santos Vaz 101.15" 

OAT Glauco D'tlia Branco 

DAT Rafael Proença 1 1--
1 Total 
----

1 

Anol Ano2 Ano3 Ano4 Ano 5 

2010 2011 20U 2013 1 2014] 

R$ 16,97 R$ 24,27 R$ 26,33 R$ 28,57 R$ 30,99 

R$ 16,97 R$ 24,27 R$ 26,33 R$ 28,57 R$ 30,99 

R$ 35,96 R$ 51,44 R$ 55,111 R$ 60,55 R$ 65,70 

R$ 36,36 R$ 52,01 R$ 56,43 R$ 61,23 R$ 66,43 

R$ 10,06 R$ 14,39 

&.ill.n R$ J66 37 

R$ 15,61 

11$...HQ.Il 

R$ 16,94 ~ R$..ill.M 50 

8.50!' 1.50!' 1.~ 8.50!' 1.~ 

2010 2011 1 20U 2013 2014 

R$ 10,76 R$ 15,38 R$ 16,69 R$ 18, 11 RS 19,65 

RS 10,76 R$ 15,38 R$ 16,69 R$ 18,11 R$ 19,65 

R$ 22,80 RS 32,61 R$ 35,38 R$ 38,39 RS 41,65 

1 R$ 23,05 R$ 32,98 1 

R$ 6,38 R$ 9,12 

R$ 35,78 

R$ 9,90 

R$ 38,82 RS 42,U 

R$ 10,74 R$ 11,65 

J RS 73,74 ~ RS...ill.& RS J14,Jl BLJ1Q1 

2010 2011 20U 2013 2014 --
R$ 6,40 R$ 9,16 1 R$ 9,94 R$ 10,78 R$ 11,70 

R$ 9,94 

R$ 21,07 

R$ 
9,16 1 

R$ 19,42 

RS 6,40 

R$ 13,58 

R$ 10,78 R$ 11,70 

R$ 22,86 R$ 24,80 

R$ 13,73 R$ 19,63 R$ 21,30 R$ 23,11 R$ 25,08 

R$ 3,80 R$ 5.43 R$ 5,89 R$ 6,40 R$ 6,94 
---
~ RS 62,SJ RS 68,J4 . RS 73,94 R$.Jg,11 

Ano6 Ano7 --
2015 2016 ---

R$ 33,63 R$ 36,49 

R$ 33,63 R$ 36,49 

R$ 71,28 R$ n ,34 

RS 72,08 R$ 78,21 

R$ 19,.94 RS 21,64 ---
RS....llfill !!S...m1l 

1.~ 8.50!' 

2015 2016 

R$ 21,32 

R$ 21,32 

R$ 23,13 

1 R$ 23,13 

R$ 45,19 RS 49,04 

R$ 45,70 R$ 49,58 

R$ U ,64 R$ 13,72 

&.M§..1§. RS...1&frQ 

2015 2016 

R$ 12,70 R$ 13,77 

RS 12,70 R$ 13,n 

R$ 26,91 R$ 29,20 

R$ 27,21 R$ 29,52 

RS 7,53 RS 8,17 

RS 87.04 ~ 

Anos 

2017 

RS 39,59 

R$ 39,59 

R$ 83,92 1 

R$ 84,85 

R$ 23,48 

&.lZJ& 
,.~ 

2017 

R$ 25,10 

R$ 25,10 

R$ 53,20 

R$ 53,80 1 

R$ 14,89 

RS 172.09 

2017 

R$ 14,94 

R$ 14,94 

R$ 31,68 

R$ 32,03 

R$ 8,86 

~ 

Ano9 

2018 

R$ 42,95 

R$ 42,95 

R$ 91,05 

R$ 92.,07 

R$ 25,47 

~ 

8,50% 

2018 

R$ 27,23 

R$ 27,23 

R$ 57,73 

R$ 58,37 

R$ 16,1.5 

R$..H§2l 

2018 

R$ 16,22 

R$ 16,22 

R$ 34,37 

R$ 34,76 

R$ 9,62 

&.l11.1Z 

Ano 10 --
2019 --

RS 46,61 

R$ 46,61 

R$ 98,79 

R$ 99,89 

1 R$ 27,64 

&..112.il 

a.-
--
2019 --

R$ 29,55 

R$ 29,55 

R$ 62,63 

1 R$ 63,33 

R$ 17,52 

[ RS 202.58 

2019 --
R$ 17,59 

R$ 17, 59 

R$ 37,29 

R$ 37,71 

R$ 10,43 

~ 

Anoll 

2020 

R$ 50,571 

R$ 50,57 

RS 107,19 

R$ 108,38 

RS 29,99 

R$..lli..!2 

,.~ 

2020 

R$ 32,06 1 

R$ 32,06 

RS 67,96 

R$ 68,72 

R$ 19,01 

~ 

2020 

R$ 19,09 

R$ 19,09 

RS 40,46 

R$ 40,91 

R$ 11,32 

RS J30.BB 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ 

R$ 34,13 RS 48,81 R$ 52,96 RS 57,46 R$ 62,35 1 RS 67,65 RS 73,40 R$ 79,63 RS 86,40 1 RS 93,75 R$ 101,72 

RS 34,13 R$ 48,81 R$ 52,96 1 R$ 57,46 R$ 62,35 R$ 67,65 R$ 73,40 R$ 79,63 R$ 86.40 R$ 93,75 R$ 101,72 

R$ 72,34 R$ 103,47 R$ lU,26 RS Ul,80 R$ 132.,16 R$ 143,39 R$ 155,58 R$ 168,80 RS 183, 15 R$ 198,72 RS 215,61 

1 R$ 73,14 RS 104,62 R$ 113,51 R$ 123,16 RS 133,63 RS 144,99 R$ 157,31 R$ 170,69 RS 185,19 R$ 200,93 RS 218,01 1 

R$ 20,24 RS 28,95 R$ 31,41 R$ 34,08 RS 36,97 RS 40,12 RS 43,53 R$ 47,23 R$ 51,24 RS 55,60 RS 60,32 
1 

RS 133.97] ~ ..!!!:..!_63,10 _RS 393.97 1 ~ : RS 463 12 1 ~ ~ RS 59139 ~ &...i2Z.1l ' 

Parte integrante do Plano de Recupetação Judiaal · Gerbõ Engenharia Manufatura lida 

Ano 12 

2021 

R$ 54,87 

RS 54,87 

R$ 116,30 

R$ 117,60 

R$ 32,54 

~ 

1.50!' 

2021 

R$ 34,78 

R$ 34,78 

R$ 73,73 

R$ 74,56 

R$ 20,63 

~ 

2021 

RS 20,71 

RS 20,71 

R$ 43,90 

R$ 44,39 

R$ 12,28 

RS 142.00 

2021 

R$ 110,36 

R$ 110,36 

RS 233,93 

R$ 236,55 

R$ 65,45 

~ 

1 UAnos 

Consolidado 

RS 431,82 

R$ 431,82 

R$ 915,33 

R$ 925,55 

RS 256,09 

!IS Z,l/fiQ.~1 

12Anos 

I Consolldado 

1 R$ 273,n 

R$ 213,n 

1 R$ 580,32 

R$ 586,80 

R$ 162,36 

1 RS l .877.0;l 

UAnos 

Consolidado 

RS 163,01 

R$ 163,01 

R$ 345,54 

R$ 349,40 

R$ 96,67 

RS J.117.63 

UAnos 

Consolidado 

R$ 868,60 

R$ 868,60 

R$ 1.841,19 

R$ 1.861,75 1 
R$ 515,13 

l~.2~ 

~ 



~ 

Gerbô Engenharia & Manufatura Ltda. CNPJ • 68.329.325/r ,.56 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDIOAL 

Projeção du despesas com funcionários • DEPARTAMENTO COMEROAL 

VALORES EM R$Mll 

DATA · 22/03/2010 

Anol Ano2 

l Depto. Funciom\rio SALÁRIO BASE 2010 2011 

J DCOM Jos~ D. Chlmello Junior RS 2.48684 RS 23,44 RS 33,53 

DCOM Ronaldo Dantas de Mora11s RS 5,64891 RS 53,24 RS 76,15 

RS R$ 

R$ R$ 
1 

' RS R$ 

Sul>-total I RS 8,1.3575 RS 76.68 RS 109.68 

Reajuste ~larial 8.sc>l' 8.sc>l' 

Encargos Socias 

1 Depto. Funcionário Encargos Sociais 2010 2011 

DCOM Josê D. Chlmello Junior R$ 14,86 R$ 21,26 

DCOM Ronaldo Dantas de Morais R$ 33,75 R$ 48,28 

1 

63,40% 

, 1: R$ 

R$ 

R$ R$ 

' 
Sul>-[Qto//1 L~ ~ 

Provisões trabalhistas + Beneficias a funcionários 

Depto. Funcionário Provls+eenefldos 2010 2011 

1 DCOM José D. Chimello Junior 1 R$ 8,85 R$ 12,66 

DCOM Ronaldo Dantas de Monils 

37,75% 

1 R$ 20,10 RS 28,75 

R$ R$ 

R$ R$ 

RS RS 

~1>-1212/1// ~ .~ 

Resumo 

Depto. Funcionário Total" s/salbose 2011 

DCOM Josê D. Chimello Junior RS 67,44 

DCOM Ronaldo Dantas de Morais RS 101,09 R$ 153,18 

101,15% ! RS R$ 

R$ RS 

RS R$ 
J.--

~ RS 154.24 --~ RS 220,62 

Pane in1egrante do Plano de Recuperação JudlCíal • Geroõ Engenhana Manufatura llda 

Ano3 Ano4 Anos 

2012 2013 2014 

RS 36,38 RS 39,47 RS 42,82 

RS 82,63 RS 89,65 R$ 97,27 

RS . R$ RS 

R$ RS RS 

R$ RS RS 

&.112,.gg_ &.112.ll RS J4009 

l.sc>l' l.sc>l' l.sc>l' 

2012 1 2013 2014 

RS 23,06 R$ 25,02 RS 27,15 

RS 52,39 R$ 56,84 R$ 61,67 

RS . RS R$ 

RS R$ R$ 

RS R$ R$ 

~ ~ ~ 

2012 2013 2014 

R$ 13,73 RS 14,90 RS 16,17 

R$ 31,19 RS 33,84 RS 36,72 

R$ . RS R$ 

R$ RS RS 

RS RS R$ 1 
RS 44 91 ~ BLEM. 

2012 2013 2014 

R$ 73,17 R$ 79,39 R$ 86,14 

RS 166,20 R$ 180,33 RS 195,66 

RS 1: R$ 

RS R$ 

R$ RS R$ 

RS 139.37 RS 259.72 RS 281,79 

Ano6 Ano7 Anos Ano9 

2015 2016 2017 2018 

R$ 46.46 R$ 50,41 R$ 54,70 R$ 59,34 

R$ 105,54 R$ 114,51 R$ 124,24 R$ 134,80 

R$ . R$ R$ R$ . 

RS R$ R$ R$ . 

R$ R$ R$ R$ 

RS 151.00 RS 164,91 ~ ~ 

8,50% 8.sc>l' 8,50% 8,50% 

2015 2016 2017 2018 

R$ 29,46 R$ 31,96 R$ 34,68 R$ 37,62 

R$ 66,91 R$ 72,60 RS 78,n R$ 85,46 

R$ R$ R$ R$ 

R$ R$ R$ R$ . 

RS R$ R$ R$ . ~ . RS 104,56 !!S.J..U.& !!i.lli.Q1. 

2015 2016 2017 2018 

R$ 17,54 R$ 19,03 RS 20,65 R$ 22,40 

RS 39,84 RS 43,23 R$ 46,90 R$ 50,89 

R$ R$ R$ R$ . 

R$ R$ R$ R$ . 

R$ R$ R$ RS . 
&.2L1! RS 62.26 ~ RS 73,19 

2015 1 2016 2017 2018 

R$ 93,46 R$ 101,40 RS 110,02 RS 119,37 

R$ 212,29 RS 230,33 RS 249,91 R$ 271,16 

RS 

1: 
RS 

R$ R$ 

RS RS 

RS 

R$ 

R$ 

I RS ~ &1112! &.lli.il BLJ2!ill 

Ano 10 Ano 11 

2019 2020 

RS 64,39 R$ 69,86 

RS 146,26 RS 158,69 

RS RS 

R$ RS 

R$ R$ 

RS 11065 RS 228.56 

··- 8.sc>l' 

2019 2020 

R$ 40,82 R$ 44,29 

R$ 92,73 R$ 100,61 

R$ R$ 

RS RS 

RS R$ 

1 RS 133,55 ~ 

2019 2020 

R$ 24,31 RS 26,37 

RS 55,21 R$ 59,91 

1: R$ 

1: m, 
RS 

BLlld1. 

2019 

R$ 129,S2 

RS 294,20 R$ 319,21 1 

RS RS • 

R$ R$ 

R$ R$ 

RS 413.72 -= 1 RS 459,74 

Ano 12 

2021 

R$ 75,80 

RS 172,18 

RS . 

RS 

RS . 

RS 247,98 

8.sc>l' 

2021 

R$ 48,06 

R$ 109,16 

R$ 

RS 

R$ . 

&..ill,11. 

2021 

R$ 28,61 

R$ 65,00 

R$ . 

RS . 

RS . 

!!L2L§l 

2021 

R$ 152,47 

R$ 346,34 

R$ . 

RS 

R$ . 

~ 

12Anos 

Consolidado 

R$ 596,S9 

R$ 1.3SS,17 

,= 
R$ 

1 RS 1.951,76 

12 Anos 

, Consolidado 

1 R$ 
378,24 

R$ 859,18 

R$ 

R$ 

R$ 

RS U37,4Z 

1 12 Anos 

Consolid~do 

1 R$ 225,21 

R$ 511,58 

RS 

R$ 

R$ 

RS ll.6 '!1. 

12Anos 

Consolidado 

RS 1.200,04 

R$ 2.725,93 

RS 

1: 
~ 
~ 

~ 
~ 
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PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Projeção das despesas com funcionários - OUTROS OPERAOONAIS 

VALORES EM R$Mll 

DATA - 22/03/2010 

Depto. funcionário 

OPROD Carlos H. Martins 

OPROD Edmara de Almelda 

Sub-rorol l 

Reajusto S.loril l 

Encargos Socla.s 

1 Oepto. funcioná rio 

: OPROD Carlos H. Martins 

OPROO Edmara de Almeida 

1 

Anol 

SALÁRIO BASE 2010 

R$ 1,69080 R$ 15,94 

R$ 1,21376 R$ 11,44 

R$ 

R$ 

R$ 

RS Z,~56 ~ 

8.so,1 

Encargos Sociais 2010 

R$ 10,10 

R$ 7,25 

63,40% R$ 

1 R$ 

R$ 

Ano2 

2011 

R$ 22,79 

R$ 16,36 

R$ 

R$ 

R$ 

f1L12J§. 

8.so,I 

2011 

R$ 14,45 

R$ 10,37 

R$ 

R$ 

R$ 

1 

1 ~b-rotol/1 !!Ll.l.1§. ~ , 
Provisões trabalhistas+ Benefícios a funcionários 

: Oepto. funcionário Provfs+knefído, 2010 2011 
1 

OPROO Carlos H. Martins R$ 6,02 R$ 8,60 

1 DPROD Edmara de Almeida R$ 4,32 R$ 6,18 

37,75" 

1 

R$ RS 
i 

R$ R$ 

1 RS R$ 

1 Sub-total Ili &.....1Q,ll &_jQ§ 

Resumo 

1 Oepto. funcionário 1 Total" s/ .. 1.bue 2010 2011 

OPROO Carlos H. Martins RS 32,05 R$ 45,85 

OPROD Edmara de Almeida R$ 23,01 R$ 32,91 

101,15" R$ R$ 
1 

RS R$ 

1 RS RS 

I2rl!! ~ &.....lLl§. 

Ano3 

2012 

R$ 24,73 

R$ 17,75 

R$ 

R$ -
R$ -
~ 

8.so,I 

2012 

RS 15,68 

R$ 11,26 

R$ 

R$ 

RS 

~ 

2012 

R$ 9,34 

RS 6,70 

R$ -
R$ 

R$ -
/J.L1§,.JM 

2012 

R$ 49,75 

R$ 35,71 

RS 

R$ 

1 R$ 

~ 

__ , _ .. - . -. .. 1 r..-M S:nt'lflnhana Manutat:&xa Ltda 

Ano4 Anos 
---, 
2013 2014 

R$ 26,83 R$ 29,11 

1 R$ 19,26 R$ 20,90 

R$ R$ 

1 R$ R$ 

R$ R$ 

~ ~ 

8.so,I 8.so,I 

1 2013 2014 

R$ 17,01 RS 18,46 

R$ 12,21 RS 13,25 

R$ R$ 

R$ R$ 

R$ R$ 

!!Ll1..11 !!L1LZ1. 

2013 2014 

R$ 10,13 R$ 10,99 

R$ 7,89 

R$ -
1 RS 7,27 

R$ 

R$ 

RS 1: 
RS 1740 !!L.1M! 

2013 2014 

1 R$ 53,98 RS 58,56 

1 RS 
38,75 RS 42,04

1 R$ R$ -

RS R$ 1 
R$ R$ 

RS 927L RS J00,60 

Ano6 

2015 

R$ 31,59 

R$ 22,68 

R$ 

R$ -
R$ 

l!L.K1Z 
8.so,I 

2015 

R$ 20,03 

RS 14,38 

R$ 

R$ 

R$ 

RS 34.40 

2015 

R$ 11,92 

R$ 8.56 

R$ 

R$ 

RS 

~ 

2015 

R$ 63,54 

R$ 45,61 

R$ 

RS 

R$ 

RS 109,16 

) 

Ano7 

2016 

R$ 34,27 

RS 24,60 

RS 

R$ 

R$ 

~ 

1.so,I 

2016 

RS 21,73 

R$ 15,60 

R$ 

R$ 

R$ 

,&....11.ll. 

2016 

R$ U ,94 

RS 9,29 

R$ 

R$ 

RS 

Ei....ll.11 

2016 

R$ 68,94 

RS 49,49 

RS 

R$ 

Ano8 

2017 

RS 37, 1.9 

R$ 26,70 

R$ 

R$ 

R$ 

8.L.ilH 
8.so,I 

2017 

R$ 23,58 

R$ 16,92 

RS 

R$ 

R$ 

~ 

2017 

RS 14,04 

R$ 10,08 

R$ 

R$ 

RS 

BLM.11. 

2017 ' 
R$ 74,80 

R$ 
53:70 1 

R$ 

RS 

R$ - R$ • 

RS 118.43 1 ~ 50 . 

Ano9 

2018 

R$ 40,35 

R$ 28,96 

R$ 

R$ -
R$ 

l!L62.ll 
8.so,1 

2018 

RS 25.SS 

R$ 18,36 

RS 

R$ 

RS 

~ 

2018 

R$ 15,23 

R$ 10,93 

R$ 

R$ -
R$ -
BLl§...ll 

2018 

R$ 81,16 

R$ S8,26 

R$ 

R$ 

R$ 

RS 139.42 

Ano 10 

2019 

1 R$ 43,78 

R$ 31,43 

R$ 

RS 

R$ 

~ 

8,50% 

2019 

R$ 27,76 

R$ 19,92 

R$ 

J R$ 

R$ 

RS 47.68 

2019 

RS 16,53 

RS 11,86 

R$ 

R$ 

R$ 

!!S......l§.12. 

2019 

R$ 88,06 

RS 63,21 

R$ 

R$ 

R$ 

. &...ill.l1 

Anoll 

2020 

R$ 47,50 

RS 34,10 

R$ 

R$ 

RS 

~ 

l.so,I 

2020 

R$ 30,ll 

R$ 21,62 

R$ 

R$ 

R$ 

~ 

2020 

R$ 17,93 

R$ 12,87 I 
R$ 

R$ 

R$ 

~ 

2020 

R$ 95,54 

R$ 68,59 

R$ 

R$ 

R$ 

RS 164,13 

Anol2 

2021 

RS 51,54 

R$ 37,00 

R$ -
R$ 

R$ -
RS 88,53 

8.so,I 

2021 

RS 32,67 

RS 23,46 

R$ 

R$ 

RS 

!!L2§.11 

2021 

R$ 19,46 

R$ 13,97 

R$ 

R$ -
R$ -
RS 33,42 

2021 

R$ 103,67 

R$ 74,42 

R$ -
R$ -
R$ -
&.1ZM!! 

12Anos 

1 Consolidado 

405,62 
1 R$ 

' RS 

R$ 

R$ 

R$ 

291,18 

RS 6968Q 

12Anos 

Consolidado 

1 R$ 
257,16 

RS 184,61 

R$ 

R$ 

R$ 

~ 44l,77 

12Anos 

Consolidado 

R$ 153,12 

RS 109,92 

R$ 

1 R$ 
R$ 

RS 263.04 

12Anos 

Consolidado 

R$ 815,91 

R$ S85,71 

1 R$ 

R$ 

R$ 

RS 1.401.6. 

~ 
~ 
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PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

-, 

t rojeção das DESPESAS COM A ESTRUTURA OPERACIONAL j 

VALORES EM R$MIL 

DATA · 22/03/ 2010 

Ano 1 Ano2 Ano3 Ano4 Anos Ano 6 Ano7 Ano 8 Ano9 Ano 10 Ano 1.1 Ano12 UAnos 
---

Despesas co m es t rutura Valo r Base 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
---ir--

2019 2021 Consolidado ,___ - - ---
Aluauel R$ 1,50 R$ 13,50 RS 18,7 

Comunicação R$ 0,15 R$ 1,35 R$ u l 
R$ 19,5 

R$ 1,9 1: R$ 20,2 R$ 20,2 R$ 20,2 20,2 R$ 20,2 

R$ 2,0 RS 2,0 R$ 2,0 2,0 R$ 2,0 

R$ 20,2 

R$ 2,0 

R$ 21,l 

R$ 2,1 R$ 

RS 22,8 

R$ 2,3 

R$ 238,91 

RS 23,89 

Enorgia Elétrica R$ 0,10 R$ 0,90 R$ 1,2 

Informático RS 0,30 RS 2,70 R$ 3,7 1 

R$ 1,3 

R$ 3,9 

R$ 1,3 RS 1,3 , R$ 1,3 R$ 1,3 R$ 1,3 

RS 4,0 R$ 4,0 R$ 4,0 R$ 4,0 R$ 4,0 

R$ 1.3 

R$ 4,0 

R$ 1,4 RS 

R$ 4,2 R$ 4,4 

R$ 1,5 

R$ 4,6 

R$ 15,93 

R$ 47,78 

Administrativas R$ 0,40 R$ 3,60 R$ 5,0 R$ 5,2 R$ 5,4 R$ 5,4 R$ 5,4 R$ 5.4 R$ 5,4 R$ 5,4 R$ 5,6 R$ 5,8 R$ 6,1 R$ 63,71 

Assistência médica R$ 1,00 R$ 9,00 R$ 12,5 

lServs Profisslo;iis Ter~ros R$ 5,24 R$ 47,12 R$ 65,3 

, Honor .Advoc.trabalhlsta 1 R$ 0,89 1 R$ 8,01 RS 11, l 1 

Honor .Advoc.empresarial RS 2,00 R$ 18,00 R$ 25,0 1 

R$ 13,0 

RS 68,0 

R$ U ,6 

R$ 26,0 

RS 13,5 R$ 13,5 R$ 13,5 R$ 13,5 R$ 13,5 

1 R$ 70,7 R$ 10,1 I R$ 70,7 R$ 70,7 R$ 70,7 

1 R$ 12,0 R$ u ,o R$ 12,0 R$ 12,0 R$ 12,0 

RS 27,0 RS 27,0 1 R$ 27,0 RS 27,0 R$ 27,0 

RS 13,5 

R$ 70,7 

R$ U,O 

R$ 27,0 

R$ 14,0 R$ 14,6 

R$ 73,S R$ 76,4 1 

R$ 12,5 R$ 13,0 

R$ 28,1 R$ 29,2 

R$ 15,2 

R$ 79,5 

RS 13,5 

R$ 30,4 

R$ 159,27 

RS 833,94 

R$ 141,75 

R$ 318,54 

Diversos R$ 1,00 RS 9,00 RS 1.2,5 R$ 13,0 1 R$ 13,5 R$ 13.S 1 R$ 13,5 R$ 13,5 R$ 13,5 R$ 13,S R$ 14,0 R$ 14,6 RS 15,2 RS 159,27 

12.ss 1 : RS JJ3.JB 1 ~ Total RS RS 1$69 
•J Rea1usle anual de a part,r 

doono2 "' 
RS 163,Z RL...l§M I I RS 169.B 1 1 RS J69.f l /!$ J~9.f RS 1~8_ RS 1698 RS U§.~ RS JBM l!S 191,0 RS 2.003,00 

~ 
Parte Integrante do Plano de Recuperação Judicial • ~ Engemana Manufatura lida 

~ 
~ 
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Rabello 
Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da 

Comarca de SOROCABA-SP. 

Processo nº 24980-2/2009 

Ordem nº 1152/2009 
Recuperação Judicial 

FÓRUM DE OROCABA 

2 9 MAR 2010 

CARTÓRIO 'l' OFÍCIO CÍVEL . 

GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA 

L TDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente constituída e já identificada 

nos autos do processo supramencionado, vem a presença de Vossa Excelência, 

por intermédio de seus procuradores que ao final subscrevem, em face do pedido 

de fls. 316, devidamente deferido conforme o R. Despacho de tis. 317, assim se 

manifestar nos autos, por conta do despacho de tis. 187: 

1) FLS. 173/177. 

Tocante aos honorários pleiteados pelo Sr. 

Administrador Judicial, temos a ponderar que se trata de pedido de Recuperação 

Judicial, abrangendo tão somente os créditos de natureza bancária e de cr 

quirografários - vide fls . 28 e 33/36; 

José Domingos Valarelll Rabello • Alexandre Magalhães Rabello • Adriano Cleto 

Rua Treze de Maio, 113 •Centro · CEP 18035-150 • Sorocaba • SP 

Tel: +55 (15) 3232-2734, rabello@rabelloadvogados.com.br • www.rabelloadvogados.com.br 
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Rabello 
'.>oc ecJilde de Advog . ~ _,,_,....._ ............. 

Tendo em vista essa situação, a Requerente 

apresenta ao Sr. Administrador e bem assim ao D. Juízo, proposta de pagamento 

de honorários a razão de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a ser pago por 

intermédio de trinta (30) parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada uma 

delas, encerrando o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e o 

saldo a ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) , como ultima parcela. 

A primeira parcela vencerá trinta dias após a 

devida fixação judicial , e as demais nos mesmos dias dos meses subseqüentes, 

até o final. 

É o que se requer, como e por ser de direito, 

ouvido o Sr. Administrador Judicial. 

2 - FLS. 164/172. 

Ciente dos documentos juntados aos pelo Sr. 

Administrador Judicial, consistente na comprovação da expedição de cartas 

circulares aos credores. 

3 - FLS. 178/179. 

Ciente da juntada dos ofícios oriundos dos 

Cartórios de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba. 

4 - FLS. 183/186. 

Ciente da juntada de instrumento de mandato 

do Credor - Sr. Leosmar Gonsales Martinez. 

José Domingos Valarem Rabello • Alexandre Magalhães Rabello • Adriano Cleto 

Rua Tre2e de Maio, 113 • Centro • CEP 18035-150 • Sorocaba • SP 

Tel: +55 (15) 3232-2734 • rabello@rabelloadvogados.com.br • www.rabelloadvogados.com.br 
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Rabello 
5 - FLS. 188/194. 

Ciente da juntada dos documentos trazidos 

aos autos pelo Sr. Administrador Judicial, comprovação do retorno dos Avisos de 

Recebimento, referente as cartas circulares encaminhadas aos credores. 

6 - FLS. 195/298. 

Cremos ser necessária a manifestação do Sr. 

Administrador Judicial em relação ao pleito formulado pelo Banco do Brasil S. A. , 

reservando-se a Requerente ao direito de se manifestar após cumprida essa 

etapa. 

É o que se postula em relação aos 

documentos de fls. 195/298. 

7 - FLS. 302/315. 

7.1. - Acompanhamos a manifestação do Sr. 

Administrador Judicial no que toca a impugnação do crédito que lhe foi 

apresentada pelo Banco ABN AMRO Real S. A. 

7.2. - Ciente e nada a opor em relação ao Rol 

de Credores apresentados no quadro de fls . 303/304. 

8 - FLS. 318/321. 

Trata-se de juntada de procuração do Banco 

ltaú S. A. , decorrente do que nada temos a opor; 

José Domingos Valarelli Rabello • Alexandre Magalhães Rabello • Adriano Cleto 

Rua Treze de Maio, 113 • Centro· CEP 18035· 150 • Sorocaba • SP 

Tel: +55 (15) 3232·2734.rabello@rabelloadvogados.com.br • www.rabelloadvogados.com.br 
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Rabello 
9 - FLS. 323/331. 

Trata-se de juntada de procuração do 

Unibanco - União dos Bancos Brasileiros S. A. , decorrente do que nada temos a 

opor; 

1 O - FLS. 341 /342. 

Nada a opor em relação a tal pretensão. 

Cremos Excelência que dessa forma estamos 

cumprindo o quanto foi deferido nos autos a fls . 317, em relação ao despacho de 

fls. 187. 

Nesses termos, 

P. Deferimento. 

Sorocaba, 26 de jarreir de 201 O. 

( ') 
/ 

llo 

José Domingos Valarelli Rabello • Alexandre Magalháes Rabello • Adriano Cleto 

Rua Treze de Maio, 1 13 ·Centro· CEP 18035· 150 • Sorocaba • SP 

Tel: +55 (15) 3232-2734 • rabello@rabelloadvogados.com.br • www.rabelloadvogados.com.br 
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EDITAIS Foro do Interior Cfvel e Comercial 2•. VARA CIVEL DA COMARCA DE SOROCABA- SP 

Processo nº 602 01 2009.024980-2 Nº de Ordem: 1152/2009 
EDITAL com prazo de 1 O dias para impugnação contra a relação de credores (art . 8° da Lei nº 11 .101/2005) 

A Doutora ANA MARIAALONSO BALDY, MM. Jufza de Dfre,to ntular da 2•. Vara Cfvel da Comarca de Sorocaba. Estado de 
São Paulo. na forma da Lef 

FAZ SABER que o administrador judicial da recuperanda GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA. apresentou a 
relação de credores a que alude o art 7°, parágrafo 2° da Lei nº 11 .101/2005, podendo o Comitê, qualquer credor. devedor ou 
seus sócios. ou o Ministério Publico, pelo prazo de 10 dias, contados da publícação deste. apresentarem Impugnação contra 
a relação de credores ora publicada , apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade. 
1mportancia ou classificação de crédito relacionado. tudo nos termos do art. 8° da Lei nº 11 .101 /2005, ficando os mesmos 
cientificados que terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração da relação abaixo, pelo prazo de 10 dias, no 
endereço do administrador judicial , DR. JOSÉ CARLOS KALIL FILHO OAB/SP 65.040. com escritório, sito no Bouleva1d Dr. 
Bragu,nha . 45, 7• andar, conj . 73, em Sorocaba/SP. CEP 18010-120, Fone (OXX15) 3232-8252. RELAÇÃO DE CREDORES a} 
Créditos Ouirlgrarârios: Banco ABN Amro Real S/A R$ 464.139,60; Banco do Brasíl S/A R$ 463.259.19; Banco Bradesco S/A. RS 
108 053 11 , Banco llaú S/A. R$ 998.107.04; Eccos Tecno Metalúrgica Lida. R$ 1.147.611 .24, José Gerbovic RS 5.632 637.38; 
Leosmar Gonzáles Martinez RS 1.322.180,94 Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A R$ 2 638.146.89. Total dos créditos 
quirografárlos RS 12.774 135,39 - b) Créditos Trabalhistas: Carlos Henrique Martins R$ 736.093.77 ; Erivaldo da Silva Trindade 
RS 96.393,28 ; Total dos créditos trabalhistas: R$ 794.792.03 - TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: RS 13 606.622.44 E para que 
cheque ao conhecimento de todos. expediu-se o presente edital. que será afixado na sede deste Jufzo e deverá ser publicado 
por 02 (duas) vezes na Imprensa Oficial. Sorocaba . 16 de março de 201 O. 
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OABISP 65 040 • CPF 751.745.538191 
ADVOGADO ( 

EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 2, 
VARA CIVEL DA COMARCA DE SOROCABA. 

Proc. nº 602.01 .2009.024980-2/000000-000 
Nº de Ordem: 1152/2009 
Recuperação Judicial 

FÓRU::1 DE 30ROCABA 

05 ABR 2010 

Ct.RTÓkiú 2/J OFÍCIO CÍVEL 

JOSÉ CARLOS KALIL FILHC 
Administrador Judicial, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL d 
"GERBO ENGENHARIA & MANUFATURA LTDA.", em trâmite pc 
esse MM. Juízo e respectivo Cartório, vem respeitosamente perante V. Exa 
nos autos principais da recuperação, tendo em vista a apresentação d 
Plano de Recuperação Judicial por parte da Recuperanda (art. 53 da LRE 
requer que seja cumprido o disposto no art. 55 da Lei 11 .101/0 
determinando a publicação do Edital em anexo, na imprensa Oficial e local. 

Requer ainda, (jUe a publicação seja fei1 
com urgência, tendo em vista o prazo previsto no art. 56, § 1 ° do mesm 
Estatuto. 

Termos cm que, 
P. Deferimento 
SOROCABA,) -1- e março d 201 O 

/ _ -~-~ 
( JOSE CARLOS KALIL FILHO 

_.., Administrado( Judicial 
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EDITAIS Foro do Interior Cível e Comercial - 2ª. VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE SOROCABA - SP 

Processo nº 602.01.2009.024980-2- Nº de Ordem: 1152/2009 
EDITAL com prazo de 30 dias para objeção ao plano de recuperação judicial 
(art.53 e 55° "caput" da Lei nº 11.101 /2005). 

A Doutora ANA MARIA ALONSO BALDY, MM. Juíza de Direito Titular da 2ª. 
Vara Cível da Comarca de Sorocaba, Estado de São Paulo, na forma da Lei. 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que perante o Juízo de Direito da 2ª vara Cível e 2° Ofício Civel desta 

Comarca de Sorocaba, que a empresa "GERBO ENGENHARIA E 
MANUFATURA L TOA - em recuperação judicial" apresentou seu plano de 
recuperação judicial, que se encontra juntado aos autos, cujo teor busca o 
pagamento integral dos seus credores e respectivos créditos no prazo de doze 
anos, sendo dois anos de carência e dez anos para pagamento do débito, 
acrescido de correção monetária mais juros de 1 % ao mês, sendo fixado prazo de 
30 dias, a partir da publicação deste Edital, para apresentação por parte dos 
Senhores Credores de eventuais objeções, nos termos do "caput" do art. 55 da 
Lei nº 11 .101 /2005. E para que cheque ao conhecimento de todos, expediu-se o 
presente edital, que será fixado na sede deste Juízo e deverá ser publicado na 
Imprensa Oficial. Sorocaba, 31 de março de 2010. 
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Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei 
Federal nº 11.419/06, art. 4° Disponibilização: Quinta-feira 18 de 
Março de 201 O Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais ~ Leilões 
São Paulo, Ano Ili - Edição 675 201 

EDITAIS Foro do Interior Clvel e Comercial 2•. VARA CIVEL DA COMARCA DE SOROCABA. SP 

Processo nº 602 01 .2009.024980-2 Nº de Ordem: 1152/2009 
EDITAL com prazo de 10 dias para lmpugnaçao contra a relaçao de credores {art. 8º da Lei nº 11 101 /2005). 

A Doutora ANA MARIAALONSO BALDY. MM. Julza de Direílo Titular da 2•. Vara Clvel da Comarca de Sorocaba, Estado de 
Sao Paulo, na forma da Lei. 

FAZ SABER que o administrador judicial da recuperanda GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA. apresentou a 
relaçao de credores a que alude o art. 7°, parágrafo 2° da Lei nº 11 .101/2005, podendo o Comitê , qualquer credor, devedor ou 
seus sócios. ou o Mrnisténo Público. pelo prazo de 10 dias, contados da publicaçao deste, apresentarem impugnação contra 
a relação de credores ora publicada. apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade. 
1mportãncia ou classificaçao de crédito relacionado. tudo nos termos do art. 8º da Lei nº 11 101/2005. ficando os mesmos 
cientificados que terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração da relação abaixo. pelo prazo de 10 dias. no 
endereço do administrador judicial, DR JOSÉ CARLOS KALIL FILHO OAB/SP 65.040, com escritório, sito no Boulevard Dr. 
Bragu1nha, 45 , 7• andar, conJ. 73, em Sorocaba/SP, CEP 18010-120, Fone {OXX15) 3232-8252. RELAÇÃO DE CREDORES a) 
Créditos Qulrografários· Banco ABN Amro Real S/A R$ 464 .139.60, Banco do Brasil S/A R$ 463.259.19: Banco Bradesco S/A RS 
108 053.11 . Banco ltaü S/A RS 998 107 .04· Eccos Tecno Metalúrgica Lida. RS 1 147 611 .24: José Gerbovic RS 5.632 637 ,38: 
Leosmar Gonzáles Martinez RS 1.322.180.94 Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A RS 2.638.146,89, Total dos créditos 
quirografános: RS 12.774 135.39 - b) Créditos Trabalhistas: Carlos Henrique Martins R$ 736.093.77 , Erlvaldo da Silva Trindade 
RS 96 393,28 : Total dos créditos trabalhistas: RS 794.792.03 - TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS R$ 13 606.622.44. E para que 
cheque ao conhecimento de todos expediu-se o presente edital. que será afixado na sede deste Julzo e deverá ser publicado 
por 02 (duas) vezes na Imprensa Oficial Sorocaba. 16 de março de 2010 



Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de S~o Paulo - L~i 
Federal nº 11.419/06, art. 4º - Disponibilização: Quarta-feira, ! _de Ab!tl 
de 201 o Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leiloes Sao 
Paulo, Ano Ili - Edição 687 276 

EDITAIS Foro do Interior Cível e Comercial 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SOROCABA - SP 

Processo nº 602.01 .2009.024980·2 Nº de Ordem: 1152/2009 
EDITAL com prazo de 10 dias para impugnação contra a relação de credores (art. 8° da Lei nº 11 101/2005). 

A Doutora ANA MARIAALONSO BALDY, MM. Julza de Direito Titular da 21
• Vara Cível da Comarca de Sorocaba. Estado de 

São Paulo. na forma da Lei. 

FAZ SABER que o administrador judicial da recuperanda GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA L TOA. apresentou a 
re lação de credores a que alude o art. 7°, parágrafo 2° da Lei n• 11 .101/2005. podendo o Comitê, qualquer credor, devedor ou 
seus sócios ou o Ministério Público. pelo prazo de 10 dias, contados da publicação deste, apresentarem impugnação contra 
a relaçao de credores ora publicada, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade. 
lmportãnc1a ou classificação de crédito relacionado, ludo nos termos do art. 8° da Lei nº 11 101 /2005. ficando os mesmos 
cientificados que terao acesso aos documentos que fundamentaram a elaboraçao da relação abaixo. pelo prazo de 10 dias. no 
endereço do administrador judicial. DR . JOSÉ CARLOS KALIL FILHO OAB/SP 65 040. com escntórfo, sito no Boulevard Dr 
Bragulnha. 45. 7" andar, conj. 73, em Sorocaba/SP, CEP 18010-120, Fone (OXX15) 3232-8252. RELAÇÃO DE CREDORES a) 
Créditos Quirlgrafários Banco ABN Amro Real S/A RS 464.139,60 Banco do Brasil S/A RS 463.259.19: Banco Bradesco S/A. RS 
108 053 11 . Banco ltau S/A RS 998107.04; Eccos Tecno Metalúrgica Lida RS 1 147 .611 24; José Gerbov1c RS 5.632 637,38 ; 
Leosmar Gonzáles Martinez RS 1.322.180,94 Unlbanco - Unlao de Bancos Brasileiros S/A RS 2.638.146,89; Total dos créditos 
quirografários. RS 12.774 135,39 - b) Créditos Trabalhistas: Carlos Henrique Martins RS 736 093,77. Erivaldo da Silva Trindade 
RS 96 393 .28 . Total dos créditos trabalhistas: RS 794.792,03 - TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS RS 13.606 622.44 E para que 
cheque ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital. que será afixado na sede deste Julzo e deverá ser publicado 
por 02 (duas) vezes na Imprensa Oficial. Sorocaba. 16 de março de 2010. 



Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei 
Federal nº 11.419/06, art. 4° - Disponibilização: Quinta-feira, 8 de Abril 
de 201 O Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões São 
Paulo, Ano Ili - Edição 688 - 279 

EDITAIS Foro do Interior Clvel e Comercial 28 . VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA • SP 

Processo nº 602.01 .2009 .024980-2 Nº de Ordem: 1152/2009 
EDITAL com prazo de 30 dias para objeção ao plano de recuperação Judicial (art.53 e 55° caput da Lei nº 11 .10112005). 

r- A Doutora ANA MARIAALONSO BALDY, MM. Julza de Direito Titular da 2ª. Vara Civel da Comarca de Sorocaba, Estado de 
São Paulo, na forma da Lei. 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que perante o Julzo de Direito da 
2ª vara Clvel e 2º Oficio Clvel desta Comarca de Sorocaba. que a empresa GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA. 
em recuperação judicial apresentou seu plano de recuperação Judicial, que se encontra juntado aos autos, cujo teor busca o 
pagamento integral dos seus credores e respectivos créditos no prazo de doze anos, sendo dois anos de carência e dez anos 
para pagamento do débito, acrescido de correção monetária mais juros de 1 % ao mês. sendo fixado prazo de 30 dias, a partir 
da publicação deste Edital, para apresentação por parte dos Senhores Credores de eventuais objeções, nos termos do caput do 
art. 55 da Lei nº 11 .101/2005. E para que cheque ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital , que serâ fixado na 
sede deste Julzo e deverâ ser publicado na Imprensa Oficial Sorocaba. 31 de março de 2010. 
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Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei 
Federal nº 11 .419/06, art. 4°. Disponibilização: Quinta-feira, 18 de 
Março de 201 O Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões 
São Paulo, Ano Ili - Edição 675 201 

EDITAIS Foro do Interior Clvel e Comercial 2ª. VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA • SP 

Processo nº 602.01 .2009.024980-2 Nº de Ordem: 1152/2009 
EDITAL com prazo de 1 O dias para lmpugnaçao contra a relaça o de credores (art. 8° da Lei nº 11 .1 O 1 /2005). 

A Doutora ANA MARIAALONSO BALDY. MM. Julza de D1reilo Titular da 2•. Vara Clvel da Comarca de Sorocaba, Estado de 
sao Paulo, na forma da Lei 

FAZ SABER que o administrador judicial da recuperanda GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA. apresentou a 
relaçao de credores a que alude o art. 7°, parágrafo 2° da Lei nº 11 .101/2005, podendo o Comitê, qualquer credor, devedor ou 
seus sócios. ou o Ministério Publico. pelo prazo de 1 o dias. contados da publicação deste. apresentarem impugnação contra 
a relação de credores ora publicada, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, 
importância ou classificação de crédito relacionado, tudo nos termos do art. 8° da Lei nº 11.101/2005, ficando os mesmos 
cientificados que terao acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração da relação abaixo, pelo prazo de 10 dias, no 
endereço do administrador Judicial , DR. JOSÉ CARLOS KALIL FILHO OAB/SP 65 040, com escritório. sito no Boulevard Dr. 
Braguinha . 45. 7º andar. conJ. 73, em Sorocaba/SP, CEP 18010-120, Fone (OXX15) 3232-8252. RELAÇÃO DE CREDORES a) 
Créditos Quírografârlos: Banco ABN Amro Real S/A R$ 464.139.60: Banco do Brasil S/A R$ 463.259.19: Banco Bradesco S/A. R$ 
108 053 ,11, Banco llaú S/A. RS 998.107,04: Eccos Tecno Metalúrgica Lida R$ 1.147.611 .24; José Gerbovlc R$ 5.632.637 ,38; 
Leosmar Gonzâles Martinez R$ 1.322.180.94 Unlbanco - Uniao de Bancos Brasileiros S/A R$ 2.638.146.89: Total dos créditos 
quirografârios: R$ 12.774.135 ,39 - b) Créditos Trabalhistas. Carlos Henrique Martins RS 736 .093,77 , Erivaldo da Silva Trindade 
R$ 96 393,28 ; Total dos créditos trabalhistas. R$ 794 792.03 - TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: R$ 13 .606.622,44. E para que 
cheque ao conhecimento de todos. expediu-se o presente edital. que será afixado na sede deste Julzo e deverá ser publicado 
por 02 (duas) vezes na Imprensa Oficial. Sorocaba. 16 de março de 2010. 



Processo nº de Ordem 1152/09 

CERTIDÃO 

CERTIFICO e dou fé que desentranhei destas fls. a petição e documentos 
do Banco Bradesco S/A, para autuar como Impugnação de Crédito Retardatária 
em separado, conforme r.decisão de fls. 490/491 . 

Sor~ e agosto de 2010. 
Eu, .l\ ... (Carmen Lúcia F. Mastroto), escrevente, subscrevo. 



Escritório: 

Jo6é Larfo6 _j(ahf Jif/w 
OAB/SP 65.040 - CPF 751 .745.538/91 

ADVOGADO ~ 
EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 2a 
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA. 

Proc. nº 602.01.2009.024980-2/000000-000 
Nº de Ordem: 1152/2009 
Recuperação Judicial 

F RUM DE SOROCJ'.Cr'.Í 

13 ABR 2010 1 
. 
i 

J 

JOSÉ CARLOS KALIL FILHO, 
Administrador Judicial , nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de 
"GERBO ENGENHARIA & MANUFATURA LTDA.", em trâmite por 
esse MM. Juízo e respectivo Cartório, vem respeitosamente perante V. Exa ., 
nos autos principais da recuperação, manifestar sobre a proposta de 
honorários do administrador judicial feita pela Recuperanda às tis. 431/434, 
aduzindo para tanto o seguinte: 

1) Proposta de honorários do Administrador 

A Recuperanda oferece proposta para 
pagamento dos honorários do administrador judicial no valor de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) , sendo 30 parcelas de R$ 5.000,00 (R$ 
150.000,00) e mais uma parcela de R$ 50.000,00. 

O Administrador Judicial não se opõem as 
proposta, desde que haja a concordância e aprovação deste R. juízo, uma 
vez que cabe ao juiz fixar os honorários do administrador (art. 24 da LRE). 

Desta forma, caso entenda este R. Juízo 
que o valor ofertado esta dentro dos parâmetros estipulados pelo art. 24 da 
Lei de Recuperação de Empresas e Falências, requer que seja fixado o valor 
proposto para o inicio do pagamento. 

/~: 
Boulevard Bragulnha, 45 - 7.0 andar - Conj. 73 - Fone: (15) 3232-8252- CEP 18010-120 - ~SP ' . • 



Jo!~Ç:f/c/f,~(,f,,2lfw 
ADVOGADO 

2) Divergência de Crédito - formulada pelo Banco do Brasil - tis. 
195/298 

A divergência de crédito formulada pelo 
Banco do Brasil não pode ser aceitas, vez que já fora publicado o relatório 
do Administrador Judicial que alude o art. 7° § 2° da LRE. 

Tendo em vista que o próprio credor 
reconhece ás fls . 195 a publicação do referido Edital, até pelo principio da 
economia processual, a divergência de credito, deve ser admitida como 
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, devendo ser desentranhada dos autos 
principais e autuada em separado como incidente, adotando-se o rito 
previsto nos arts. 12, 13, 15 e 17 da LRE. 

Assim, requer o desentranhamento da 
divergência de crédito apresentada pelo Banco do Brasil às fls . 195/298, 
para que seja atuada em separada, como impugnação de crédito, abrindo-se 
vista a Recuperanda e após ao Administrador Judicial. 

3) Apresentação dosBalancetes Mensais 

Finalmente requer que seja intimada a 
Recuperanda a apresentar os balancetes mensais, conforme determinado 
por este R. juízo quando do deferimento do processamento da Recuperação 
Judicial 

Termos em que, 
P. Deferimento 
SOROCABA, 

/ 
~ SÉ-CARLOS KALIL FILHO 

Administrador Judicial 

Escritório: Boulevard Braguinha, 45 - 7.0 andar - Conj. 73 - Fone: (15) 3232-8252 - CEP 18010-120 - Sorocaba -SP 



PENA CHIN E NASCIMENTO AD VOGADOS ASSOCIADOS 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA 

C~ELDACOMARCADESOROCABA-SP 

, 

FORU ~ DE SOR~~~-A 

07 MAi 2010 

CARTÓRIO 2° OFÍCIO CÍVEL 

Processo nº 602.01.2009.024980-2 (C. 1.152/09) 

BANCO ABN AMRO REAL S/A, por seu 

advogado que esta subscreve, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

requerida por GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA, vem, 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 55 , da 

Lei 11.101 , de 09 de fevereiro de 2005, apresentar sua OBJEÇÃO AO 

PLANO, pelas razões a seguir expostas: 

1. No plano de recuperação judicial 

apresentado, a recuperanda propõe, quanto ao pagamento dos credores, o 

início de pagamento após 2 anos da data da homologação do plano, em 120 

(cento e vinte parcelas) parcelas mensais, sobre o fluxo de caixa da empresa, 

com aplicação de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal e juros 

de 1% ao mês. 

2. Contudo, ta is condições, como a forma e 

prazo para pagamento, não devem prosperar, pois impossibilitam o requerente 

rever seu crédito de forma minimamente satisfatória. 

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 714 - 1 1 ° andar 
Cep 04530-00 1 - São Paulo -SP 

E-mail: penachin@penachin.com 

tel/ fax : (O 1 1 )3078-5556 
Elaine 
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PENACHIN E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

3. Destarte, apresenta o requerente, como 

objeção ao plano, a proposta para que seu crédito seja integralmente pago da 

seguinte forma: parcelamento máximo em 60 (sessenta) meses, incidindo 

sobre o valor habilitado, em sua integralidade, correção monetária pelo 

INPCIIBGE, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, sem 

deságio e carência no máximo de 01 (um ano) após a aprovação do plano. 

4. Portanto, o plano proposto pela 

Recuperanda para pagamento dos créditos não deve ter êxito, porquanto 

impossibilita o requerente de reaver seu crédito de forma minimante 

satisfatória, observando as condições contratadas, pelo que impugna-o 

expressamente, salientando que a objeção se dá não obstante o direito do 

autor em prosseguir com as ações contra os garantidores da recuperanda, 

bem como com o aforamento das competentes ações, cujo objeto 

referem-se a contratos excluídos da presente ação. 

5. Nessas condições, levando-se em conta a 

incerteza de sua cabal satisfação, dada a inexistência de lastro para seu efetivo 

cumprimento e por considerar o plano disforme em relação ao pactuado com o 

requerente, o peticionário oferece sua objeção e suscita a realização de 

Assembléia Geral de Credores, nos termos do artigo 56 da Lei 11.101/2005 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

São Paulo, 03 de maio de 201 O. 

~ --. 
O NASCIMENTO 

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 714 - 1 1 º andar 
Cep 04530-001 - São Paulo -SP 

E-mail: penachin@penachin.com 

2 
tel/ fax : (O 1 1 )3078-5556 

Elaine 
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PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

JUÍZO DE DIREITO DA QUINTA VARA CÍVEL - CARTÓRIO DO Sº OFÍCIO CÍVEL 
COMARCA DE SOROCABA-SP 

1 PROCESSO Nº 2010.003274-8 ORDEM Nº 169/10 DILIGENCIA DO JUIZO ! 

Sorocaba, 17 de maio de 2010 

Excelentíssimo( a) Senhor( a): 

Processando-se perante este Juízo e respectivo Cartório 

do 5° Ofício Cível da Comarca de Sorocaba, Estado de São Paulo, os termos de uma 

ação EXECUÇÃO, 

movida por BANCO ITAU S.A., 

contra GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA e OUTROS, 

pelo presente, solicito a Vossa Excelência as providências que se fizerem necessárias, 

no sentido de remeter a este Juízo, com a brevidade possível, certidão de inteiro teor, 

do processo n° 2009.024980-2, ordem nº 1152/09, em trâmite perante essa Egrégia 

Segunda Vara Cível da Comarca de Sorocaba-SP; a fim de instruir os autos em tela. 

Ao ensejo, apresento os meus protestos de elevada estima 

e distinta consideração. 

FÓRUM DE SOROCABA 

21M ti/Z010 PEDR 

RTÓRIO LI Of ÍCIO CÍVEL 

AO(À) EXCELENTISSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) 

lUIZ{A) DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA 

RUA 28 DE OUTUBRO, 691, ALTO DA BOA VISTA, 

SOROCABA - SP 



PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

Comarca de Sorocaba 
2ª Vara Cível - 2° Ofício Cível 

R VINTE E OITO DE OUTUBRO, 691 - JARDIM DO PAÇO MUNICIPAL- Sorocaba/SP -
CEP: 18087-080 - Telefone: (15) 3228-5148 

Ordem nº 1152/09 
Ofício nº 46/1 O - ADM. 
Ação: Recuperação Judicial 
Requerente:GERBO ENGNHARIA E MANUFTURA L TOA. 

Sorocaba, 24 de maio de 2010. 

Pelo presente encaminho a Vossa Excelência 
certidão de objeto e pé dos autos supra mencionados requerido através do ofício datado 
de 17/05/10, a fim de instruir os autos nº 2010.003274-8, movido por BANCO ITAÚ 5/A. 
em face de GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA. E OTS., em trâmite perante 
esse juízo. 

Apresento a Vossa Excelência protestos de 
elevada estima e consideração. 

Ao 
Exmo. Sr. Dr. 
PEDRO LUIZ ALVES DE CARVALHO 
MM. JUIZ DA 5ª VARA CIVEL LOCAL 
SOROCABA-SP. 

ANA MARIA ALONSO BALDY 
Juiz(a) de Direito 



PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 
2ª Vara Cível 

2° Ofício Cível 
R VINTE E OITO DE OUTUBRO, 691 • JARDIM DO PAÇO MUNICIPAL· Sorocaba/SP • CEP: 18087-080 • Telefone: 

(15) 3228-5148 

CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ 

MARIA DE LOURDES e. GARDENAL, Escrivão(ã) 
Diretor(a) do 2° Ofício Cível da Comarca de Sorocaba/SP, 
na forma da Lei, etc 

CERTIFICA, atendendo a pedido de pessoa interessada que 
pesquisando em Cartório verificou constar : 

Processo nº 602.01.2009.024980-2/000000-000 Ordem : 1152/2009 

Ação: Recuperação Judicial 

Data da distribuição : 23/06/2009 

Requerente 
GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA L TOA, CNPJ Nº 683293250001 -56 residente à Av. 
Victor Andrew nº 4384 - Éden - Sorocaba - SP. 

Objeto da ação 
Alegou a requerente que mantém seu estabelecimento comercial na cidade de Sorocaba, tendo 
por objetivo social : indústria e comércio de máquinas e equipamentos eletrônicos e 
eletromecânicos; importação de todos e quaisquer materiais necessários à execução da sua 
atividade principal, e bem assim a exportação por conta própria ou de terceiros; participação em 
outras sociedades, como acionista ou quotista; prestação de serviços administrativos e gerenciais 
à empresas industriais; fabricação e comércio de moldes, estampes, ferramentas e dispositivos 
para processos produtivos em geral; prestação de serviços em assistência técnica em geral; 
prestação de serviços de engenharia mecânica, eletrônica e de manufatura para desenvolvimento 
de projetos no mercado nacional e internacional; importação e distribuição de equipamentos 
destinados a emprego no campo de automação bancária, comercial e escritório; prestação de 
serviços em ferramentaria e comércio , exportação e distribuição de produtos agrícolas em geral, 
próprios ou de terceiros, in natura, brutos, beneficiados ou industrializados. Nos últimos anos a 
GERBO, com vistas a modernização dos equipamentos capazes de melhor atender a demanda 
do mercado investiu em sua atividade comercial, para expandir o seu mercado consumidor e 
formalizou um emparceiramento comercial com a empresa ECCOS TENO METALÚRGICA 
L TOA , com intuito de ampliar a sua área de vendas e de prospecção de novos negócios, porém, 
tais investimento lamentavelmente não tiveram o retorno esperado em virtude da forte crise 
financeira, reconhecidamente recessiva que assolou a economia internacional e nacional, 
refletindo fortemente sobre o seu segmento, com isso, os seus rendimentos sofreram terríveis 
quedas e diante de empréstimos junto as instituições financeiras bancárias, gerou também 
enorme falta de capital de giro, no entanto, ainda mantêm o seu cadastro crédito intactos. Diante 
disso, nesta data tem contabilizado um passivo quirográfico no valor de R$ 16.079.516,00 o qual 
submete aos benefícios da Recuperação Judicial constante da relação discriminada de credores 
e, sua recuperação econômica é demorada dada a especialidade de seus produtos e em razão 
de seu faturamento ter sido altamente atingido; por essa razão necessita de um prazo para 
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reerguer a empresa com as benesses legais da recuperação judicial como única forma de se 
evitar uma indesejável falência. Alegou que na elaboração do plano de recuperação especial e 
conseqüentemente viabilidade de sua execução, desde já se pode assegurar que o mesmo 
preverá: que apenas os créditos quirográficos serão abrangidos (art. 71-1); o pagamento do 
passivo em 48 parcelas, iguais e sucessivas, todas elas corrigidas monetariamente e acrescidas 

11
-:1{..J., 

de juros de 1 % ao mês (inc. li); prazo de carência de 24 meses para dar início ao pagamento da 'i 
primeira parcela, contada da distribuição deste pedido (inc. Ili) e, que não fará aumento d ~ 
despesas ou contratará novos empregados sem a prévia autorização (inc. IV), devendo ~ 
apresentar em juízo seu plano em 60 dias. Desse modo, ajuizou a presente requerendo que seja 
nomeado administrador judicial, a dispensa da apresentação de certidões negativas para o 
exercício das atividades da GERBO; a suspensão de todas as ações ou execuções contra a 
mesma pelo prazo de 180 dias, determinar que os estabelecimentos bancários se abstenham de 
promover a cobrança de qualquer crédito dos garantidores das possíveis operações formalizadas 
e que se sujeitem totalmente aos termos da recuperação judicial, a expedição de edital para 
habilitação ou divergência dos créditos, a intimação do Ministério Público e a comunicação por 
cata às Fazendas Públicas e nos termos do art. 58 , que no momento oportuno seja concedida a 
recuperação, posto atender ela todos os requisitos legais como acima claramente expostos. 
Juntou documentos. Dá-se a causa o valor de R$ 10.000,00. 

Situação Processual 

Após a manifestação do M.P. e manifestação da autora em fls. 61/62, por despacho datado de 
29/07/09 foi determinada a emenda a petição inicial para a apresentação e/ou complementação 
da relação de documentos do art. 51 da Lei de Recuperação Judicial, notadamente fls.32 com a 
indicação do endereço de cada credor decorrente de ações judiciais (inciso Ili ); fls.37 com a 
indicação de eventuais valores pendentes de pagamento e indicação do período (inciso IV); e 
apresentação da declaração de bens dos demais sócios (Zaide Giantin Gerbovic e Leosmar 
Gonzáles Martines, inclusive). Não há comprovação da exclusão formal deste último sócio. Além 
dos documentos acima, determinou que a requerente complementasse a relação com os 
demonstrativos contábeis relativos aos 03 últimos exercícios sociais e aquele especialmente 
elaborado para a propositura da presente ação, constando todos os itens do inciso li do art. 51 da 
Lei já mencionada, no prazo: 10 dias (art. 284 do CPC), dando-se ciência ao MP. Emende a 
requerente a petição inicial para a apresentação e/ou complementação da relação de documentos 
do art. 51 da Lei de Recuperação Judicial, notadamente fls.32 com a indicação do endereço de 
cada credor decorrente de ações judiciais (inciso Ili); fls.37 com a indicação de eventuais valores 
pendentes de pagamento e indicação do período (inciso IV); e apresentação da declaração de 
bens dos demais sócios (Zaide Giantin Gerbovic e Leosmar Gonzáles Martines, inclusive). Não há 
comprovação da exclusão formal deste último sócio. Além dos documentos acima, deverá a 
requerente complementar a relação com os demonstrativos contábeis relativos aos 03 últimos 
exercícios sociais e aquele especialmente elaborado para a propositura da presente ação, 
constando todos os itens do inciso li do art. 51 da Lei já mencionada, no prazo de 1 O dias (art. 
284 do CPC), dando-se ciência ao MP. As fls. 133/34 o M.P. concordou com o processamento da 
presente, prosseguindo-se nos demais termos da Lei 11 .101 /05. Por despacho de fls. 139/40 foi 
deferido o processamento deste pedido de recuperação judicial da empresa requerente GERBO 
ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA., devendo a mesma, dentro do prazo de 60 (sessenta) 
dias a contar da publicação deste despacho, apresentar o Plano de Recuperação, nos termos do 
art. 53 da lei já mencionada. Nomeou administrador judicial o Dr. José Carlos Kalil Filho, o qual 
deverá observar os termos do art. 22 da Lei 11 .101 /2005 e ser intimado pessoalmente de todos 
os atos e termos do processo.Dispensou a requerente da apresentação de certidões negativas 
para que o exercício de suas atividades, salvo para a contratação com o Poder Público ou 
recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, devendo acrescentar em seguida 
ao seu nome a expressão "em recuperação judicial", o que será também comunicado a JUCESP 
(art. 69 e parágrafo único da Lei 11 .101/2005), determinando que a serventia providenciasse tal 
comunicação. Determinou a suspensão de todas as ações ou execuções contra a requerente, 
porém, permanecendo os autos nos juízos onde se processam, devendo ainda o requerente, 
providenciar a partir da publicação desta decisão, a apresentar em juízo os demonstrativos 
mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus 
administradores. Comunicando-se desta decisão, por carta AR, as Fazendas Públicas Federal, de 
todos os Estados e Municípios em que a requerente tiver estabelecimento. Após a apresentação 
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do plano de recuperação judicial pela requerente, determinou a expedição de edital nos termos do 
art. 52, § 1°, da Lei 11 .101/2005, com o prazo de 15 (quinze) dias para a habilitação de créditos e 
de 30 (trinta) dias para a apresentação de objeção fundamentada ao Plano de Recuperação 
Judicial. O Dr. JOSÉ CARLOS KALIL FILHO, OAB. /SP. 65.040, com endereço no Boulevard 
Braguinha, 45, Centro, fone- 3232-252, Sorocaba-SP., prestou compromisso em fls. 152 e 3 
manifestou-se em fls. 173/177 a respeito de seus honorários. O Banco do Brasil S/A. apresentou 1\.\1'. 
divergência ao crédito (fls. 195/ss .. O administrador apresentou em fls. 302304relação dos 'O . 
créditos sujeitos recuperação judicial (credores quirografários e trabalhistas).sendo impugnado / 
pelo Banco ABN AMRO REAL S/A. (fls. 306/308). A requerente apresentou o plano de 
recuperação judicial (fls. 343/429) e, manifestou-se em fls. 431/4323 sobre o pedido dos 
honorários do administrador e dos demais documentos e impugnação apresentada pelo Banco , 
dando-se ciente os demais documentos juntados nos autos .. Em fls. 443/444 o Banco Bradesco 
S/A. apresentou impugnação ao crédito, requerendo a inclusão do crédito ausente da relação 
apresentada pelo administrador junto ao crédito geral de credores a ser homologada. Houve 
manifestação do administrador em relação a proposta de honorários apresentada pela 
recuperanda; em relação a divergência de crédito apresentada pelo Banco do Brasil S/A. para 
que a mesma não seja aceita, devendo a mesma ser admitida como Impugnação de Crédito e 
desentranhada e processada em apartado como incidente; bem como a intimação da 
recuperanda para que apresente os balancetes mensais. O Banco ABN AMRO RAL S/A. 
apresentou objeção ao plano de recuperação, a fim de que seu crédito seja integralmente pago 
com o parcelamento máximo d 60 meses, incidindo sobre o valor habilitado, em sua integralidade, 
correção monetária pelo INPC/IBGE, acrescidos de juros de 1 % ao me, sem deságio e carência 
no máximo de 01 ano após a aprovação do plano. Assim sendo, os autos serão encaminhados à 

conclusão. NADA MAIS. 

Sorocaba/SP, 24 de maio de 2010. Eu, {VERONICA REGINA SAMPAIO RODRIG), 
escrevente, digitei. Eu, (MARIA DE LOURDES C. GARDENAL), Diretor(a) de Divisão, 
matrícula 3024846, conferi , subscrevi e dou fé. 
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DIRETOR(A) DE DIVISÃO 
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Processo nº de Ordem 1152/09 

CERTIDÃO 

CERTIFICO e dou fé que desentranhei destas fls . a petição e documentos 
do Banco do Brasil S.A. (Objeção ao Plano de Recuperação), pois intempestiva, 
anexando-a à contracapa dos autos para ser entregue ao seu subscritor, conforme 
r.decisão de fls . 490/491 . 

Sor~ de agosto de 201 O. 
Eu,., ... (Carmen Lúcia F. Mastroto), escrevente, subscrevo. 



da 2ª Vara Cível, Dra. Ana Maria Alonso Baldy. 
- ~~~_(Cristina lshikawa Ueda),Escrevente-chefe, 

subscrevi. 

Proc. 1152/09 

Fls. 443/463, 466/467 e 474/479 manifeste-se o 
administrador. 

Após, ao MP. 
lnt. 
Sorocaba, 09/06/2010 

ANA MARIA 

f ÓRU. DE SOROCABA 

09 JUN 2010 
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Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Fórum de Sorocaba 
2ª. Vara Cível 

Livro de Carga (Cível) - (Advogado) nº 8 

Destino: JOSE CARLOS KALIL FILHO (65040-SP) 
Responsável: JOSE CARLOS KALlL FILHO 
Documento: 
Endereço Residencial: (não informado) 

Endereço Comercial: R DOUTOR BOULEVARD BRAGUINHA, 45 / 32328252 
Bairro : CENTRO CEP: l 8010120Município: Sorocaba - SP 

Carga nº: 4862679 
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EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 2a 
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORACABA. 

/'fbv 

Proc. nº 602.01.2009.024980-2/000000-000 
Nº de Ordem: 1152/2009 
Recuperação Judicial 

FÓRUM DE SOROCABA 

22 JUN 2010 

e ~ r.·· .:. . o ';v .• : :r 
'\ • ·...:..:..... "'' \i ~ ... t-

JOSÉ CARLOS KALIL FILHO, 
Administrador Judicial da empresa "GERBO ENGENHARIA & 
MANUFATURA L TOA.", em recuperação judicial, cujo feito tramite por 
esse MM. Juízo e respectivo Cartório, vem respeitosamente perante V. Exa., 
nos Autos principais da recuperação, em atenção ao R. Despacho de 
fls.480, expor e requerer o seguinte: 

1) Fls. 443/463 
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO BRADESCO S/A 

O Banco Bradesco promove a impugnação 
de crédito juntada às fls . 443/463 alegando ser a mesma tempestiva vez que 
o Edital que alude o art. 7° § 2° foi publicado em 06/04/201 O conforme fls . 
435, bem como pleiteia a inclusão de mais um contrato celebrado com a 
Recuperanda , ou seja, Cartão BNDES nº 448543040616669 cujo o saldo 
devedor na data do pedido da recuperação era de R$ 44.818,78. 

Engana-se o Banco Impugnante quanto a 
tempestividade da Impugnação. 

O prazo para a impugnação de crédito, 
começa a fluir a partir da publicação do primeiro Edital junto ao Diário Oficial , 

(;fé: 
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o qual ocorreu em 18 de março de 2010 (fls . 438). Portanto, o prazo de 10 
dias teve seu término em 31 de março de 2010. 

Tendo a impugnação sido protocolada em 
12 de abril de 201 O, resta comprovado que se trata de impugnação 
intempestiva, devendo ser desentranhada dos autos principais e atuada 
como incidente (Impugnação de Crédito Retardatária), devendo ainda o 
Impugnante reco lher as custas processuais. 

Após as providências acima, ou seja , 
autuação da impugnação como incidente e recolhimento das custas pelo 
Impugnante, requer vista do incidente para que possa manifestar 
objetivamente quando ao mérito da impugnação, bem como deverá ser 
observado o cabimento da impugnação retardatária . 

2) Fls. 431/432 e 464/465 
HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL 

Às fls . 431 /432 a Recuperanda 
manifestando sobre o pedido de honorários do administrador judicial foi 
anteriormente, propõe o pagamento no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais) sendo 30 (trinta) parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) perfazendo 
R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) e mais uma parcela (ao final), 
quando da apresentação do re latório que alude o art. 155 e 155 da LREF, de 
R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) . 

O Administrador Judicial às fls . 464/465, 
concordou com a proposta, desde que, haja a concordância e aprovação 
deste R. Juízo, visto que cabe ao Juiz (e somente ao Juiz) fixar os 
honorários do administrador, conforme preceitua o art. 24 da LREF. 

Assim , requer que seja apreciado o pedido 
de honorários do administrador e a proposta ofertada pela Recuperanda, 
arbitrando-se os honorários. 

3) FLS. 195/298 e 465 
DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO DO BANCO DO BRASIL 

Requer que seja apreciado nosso pedido 
formulado as fls . 465, para que seja DESENTRANAHDA DOS AUTOS 
PRINCIPAIS A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO DO BRASIL e 
autuada como incidente (Impugnação de Crédito). 

Após a regularização, requer que seja dada 
vista dos autos para que se possa manifestar sobre o mérito da impugnação. 
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4) fls. 466/467 
OBJEÇÃO AO PLANO PROMOVIDA PELO BANCO ABN 
AMRO REAL S/A 

Trata-se de OBJEÇÃO AO PLANO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL interposto dentro do prazo legal. 

Promove o Impugnante a presente, dizendo 
que não concorda com a taxa de juros proposta , com o prazo a recuperação 
e nem com o prazo de carência. 

Havendo um único credor que não 
concorde com o Plano de Recuperação proposto pela Recuperanda , deve o 
plano ser submetido à Assembléia Geral de Credores, conforme previsto no 
art. 56 da LRE que prolata : 

Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano 
de recuperação judicial, o juiz convocará a assembléia
geral de credores para deliberar sobre o plano de 
recuperação. 

§ 1 ° A data designada para a realização da assembléia
geral não excederá 150 (cento e cinqüenta) dias 
contados do deferimento do processamento da 
recuperação judicial. 

§ 2º A assembléia-geral que aprovar o plano de 
recuperação judicial poderá indicar os membros do 
Comitê de Credores, na forma do art. 26 desta Lei, se já 
não estiver constituído. 

§ 3° O plano de recuperação judicial poderá sofrer 
alterações na assembléia-geral , desde que haja 
expressa concordância do devedor e em termos que não 
impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos 
credores ausentes. 

§ 4° Rejeitado o plano de recuperação pela assembléia
geral de credores, o juiz decretará a falência do devedor. 

Com o intuito de trazer subsidio para a 
decisão, tomamos a liberdade de trazer a colação o julgado abaixo prolatado 
pela Câmara Especial de Falências e Recuperação Judicial do E. Tribunal 
de Justiça de São Paulo: 

Objeção ao plano de recuperação judicial. 
Procedimento. 
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Ocorrendo objeção ao plano de recuperação 
judicial apresentado pelo devedor, é convocada 
assembléia-geral dos credores, conforme dispõe o art. 
56 da Lei 11 .101/05. Muito embora necessária a 
presença do devedor a esse ato, já que as alterações eu 
eventualmente sejam feitas dependem de sua expressa 
concordância (Lei 11 .101/05, art. 56, § 3°), somente os 
credores exercem direito de voto na assembléia-geral, 
desde que estejam incluídos na relação apresentada 
pelo devedor ou naquela elaborada pelo administrador 
judicial, bem como aqueles que tiveram acolhidas as 
suas habilitações (Lei 11 .101 /05, art. 39) 
(AI nº 553.932-4/6-00, rei. Des. Boris Kauffmann, j . 
24.9.2008). 

Competência da assembléia-geral de credores, e não do 
juiz, de apreciar as objeções formuladas. Observadas 
todas as formalidades legais e aprovado o plano pelo 
quorum previsto no art. 45 da Lei nº 11 .101 /05, o Juiz ao 
afastar a exigência do art. 57 do mesmo Diploma Legal, 
deve conceder a recuperação judicial. Não compete ao 
magistrado apreciar a viabilidade econômico-financeira 
do plano, que deve ser instruído com pareceres técnicos 
de profissiona l habi litado, sujeitos ao crivo exclusivo do 
conclave assemblear. 
(AI nº 561 .271-4/2-00, rei. Des. Pereira Calças, j. 
30.7.2008) 

Desta forma , em face da Impugnação ao 
Plano de Recuperação apresentado, não sendo necessário adentrar ao 
mérito da impugnação, deve ser designadas as datas para a realização da 
Assembléia Geral de Credores (em primeira e segunda convocação), 
conforme previsto nos arts. 36 e seguintes da LRE. 

5) Fls. 474/479 
OBJEÇÃO AO PLANO PROMOVIDA PELO BANCO DO BRASIL S/A. 

Trata-se de OBJEÇÃO AO PLANO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL interposto fora do prazo legal. Portanto, 
totalmente intempestiva. 

O Edital que alude o art. 7° § 2º (Relação 
dos Credores) foi publicado a primeira vez em 18 de março de 201 O (fls. 
438). Por sua vez o Edital que da conta da apresentação do Plano de 
Recuperação Judicial e concede o prazo de 30 dias para os credores 
promoverem a Objeção ao Plano foi publicado (disponibilizado no D.O.) em 
08 de abril de 2010 (fls., 440). 
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Consequentemente, levando-se em 
consideração que a publicação (08/04/201 O) caiu numa quinta feira, o prazo 
começou a fluir em 12/04/2010 tendo seu término em 11/05/2010. 

A objeção foi protocolada em 18/05/201 O, 
por derradeiro a mesma é intempestiva. 

Diante da intempestividade a objeção 
apresentada pelo Banco do Brasil não pode ser levada em conta 

Termos em que, 
P. Deferimento 
Sorocaba, 21 

Escritório: Boulevard Braguinha. 45 • 7.º andar • Conj. 73 - Fone: (15) 3232-8252 • CEP 18010-120 • Sorocaba -SP 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Proc. nº 024.980-2/2009 - 2ª. vara 

MM.JUlZA: 

Requer-se abertura do 3° volume, atendo-se as NSECGJ. 

obre o plano de recuperação judicial acostado à íl . 

343/429. aguarda- e manifestação do Sr. Administrado Judicial. 

Pela publicação dos editais, na forma requerida pelo r. 

Administrador Judicial às lls. 436, diligenciando-se para tanto. 

Fl . 195/ 196 e 443/444. pelo desentranhamento, autuando

se como impugnação de crédito promovida pelo BANCO DO BRASIL e 

BRADESCO .. respectivamente. 

No que tange aos honorários do Sr. Administrador. e ta 

Curadoria nada tem a opor. até porque a fixação foi consensual. 



l 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Por derradeiro, anota-se que diante da objeção tempestiva 

apre cntada pelo BANCO ABN - AMRO REAL S/A, mister se faz a convocação 

de assembléia geral de credores, conforme previsto no artigo 56. da le i n ° 

11 . 1 O 1/05., dil igenciando-se nesse sentido. 

É o que se requer. 

Sorocaba. 26 de · ulho de 20 l O. 

) 
ALICE SA;: ÚJO 

/ ~ ,notorade 

FÓRUM DE SOOOCA 

27 JUL 2010 



CONCLUSÃO 

Em 11 de Ggosto de 2 ,010, faço estes autos conclusos à MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível 
da eomarca de or caba, f>ra. ANA MAllIA ALeNse 8AL1)Y. 

- Processo 1152/09 

-

Fls.464/ss: diante da concordância do 
administrador judicial quanto ao valor dos honorários ofertados pela 
requerente, fixo os mesmos no valor de R$ 200.000,00, de forma 
parcelada conforme indicado. 

Defiro o desentranhamento de fls.195/298 do 
Banco do Brasil S/A e autuação em separado como "impugnação 
de crédito", não sendo possível o recebimento do pedido como 
"divergência de crédito" considerando a publicação do edital com o 
relatório, e em seguida, já naqueles autos, abra-se vista para a 
manifestação da requerente e após do administrador judicial e em 
seguida ao MP. 

Defiro ainda a intimação da requerente a 
apresentar os balancetes mensais, devendo a mesma observar o 
prazo mensal, sem necessidade de novas intimações para tanto. 

Fls.482/ss: de fato, a impugnação de crédito 
do Banco Bradesco S/A é intempestiva, devendo ser desentranhada 
a petição de fls.443/463 e autuada em separado como "impugnação 
de crédito retardatária", e em seguida, já naqueles autos, abra-se 
vista para a manifestação da requerente e após do administrador 
judicial e em seguida ao MP. Observe a serventia o recolhimento 
das custas. 



, 

A objeção ao plano formulada pelo Banco do 
Brasil S/A a fls.47 4/ss é intempestiva, pois apresentada após o 
decurso do prazo de 30 dias da data da publicação do primeiro 
edital, deverá ser desentranhada e entregue ao seu subscritor. 

Cota retro do MP: defiro a abertura do 3° 
volume. Providencie a serventia. 

Os editais do requerimento de fls.436 já 
foram devidamente publicados (fls.438/ss). 

Quanto ao mais, diante da objeção ao plano 
de recuperação judicial, apresentada tempestivamente pelo Banco 
ABN AMRO Real S/A (fls.466/ss), a decisão para a 
aceitação/rejeição ou modificação do mesmo é derivada para a 
Assembléia Geral de Credores, a ser procedida nos termos do art. 
56 da Lei 11 .101/05. 

Para a assembléia geral de credores, a ser 
presidida pelo Administrador Judicial, designo os dias 
___ l..,..,3_1 ~ I 10 às L~ : ~ horas em 1ª 
convocação e l~ I 3 I ' Q às 

tY · a.O horas em 2ª convocação, a ser realizada na Sala de 
Audiências desta ~ Vara Cível (requisitos do edital no art. 36 da lei 
11.101/05). 

edital, com urgência. 
Providencie a serventia a publicação do 

lnt. Ciência ao MP. 

12 AGO 2010 

~ "' ':F\ClO CPJEL -

··o 
f J.) 
~J.,,. 

. ) .. , .. .. ,. 



JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DA 
COMARCA DE SOROCABA/SP 

Edital de CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA DE CREDORES expedido nos 
autos do Processo nº_602.01 .2009.024980-2, nº de ordem 1988/2009. 

DETERMINAÇAO JUDICIAL 
A Doutora ANA MARIA ALONSO BALDY, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara 

Cível da Comarca de Sorocaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. 

FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que pelo Juízo e Cartório do 2° Ofício Cível da Comarca de 
Sorocaba/SP, se processam os autos do Pedido de Recuperação Judicial da 
empresa GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA., CNPJ nº 
683293250001-56, Processo nº 602.01 .2009.024980-2, nº de ordem 1988/2009, 
e nos termos do artigo 36 da Lei nº 11.101/2005, ficam os credores 
interessados, CONVOCADOS a comparecerem na Sala de Audiências desta 
2ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP, no prédio do Fórum, situado à 
Rua 28 de Outubro, nº 691, Alto da Boa Vi$ta, para se reunirem em 
Assembléia, no dia 13_ DE SETEMBRO DE 2otQ: AS 14:00 HORAS, em 
PRIMEIRA CONVOCAÇAO, com a pre$ença de.cr~ores com no _mínimo a 
metade dos créditos em cad~ classe er:n SEGUNDA"'ÇONVOCAÇAO no dia 
17 DE SETEMBRO DE 2010, AS 14: HORAS, no me mo local e hora, com a 
presença de qualquer númer d oredore$, ob a presidência do 
Administrador Judicial, para , 1berarem sobre seguinte ordem do dia: 1) 
Apresentação, discussão ~ voiaçao do ano de Recuperação; 2) 
Constituição do Comitê dos Créctores· ':31 O ros assuntos de interesse da 
empresa e dos credore~IFAZ SAB~R, u ssim, a todos os interessados e 
especialmente aos cre.<foren cirr,a .!J} onados, que poderão obter cópias 
do plano a ser disct.t_tido, junto~ inistrador Judicial, Dr. José Carlos 
Kalil Filho (endereço no Boulevard r. Braguinha, nº 45, 7° andar, conj. 73, 
CEP 18010-120, Sorocaba/SP t4,on OXX15) 3232-8252) ou junto ao processo 
nº de ordem 1152/2009, n 2° fício Cível da Comarca de Sorocaba/SP, 
situado na Rua 28 de O ro, 691 , Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP. 
Esclarece ainda, que aqueles que não quiserem comparecer pessoalmente 
poderão ser representados por mandatários, desde que o documento hábil 
de mandato seja entregue ao Administrador Judicial, até 24 (vinte e quatro) 
horas antes da data da primeira assembléia. E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que, por extrato, será 
afixado e publicado na forma da lei (no órgão oficial e em jornais de grande 
circulação local da sede e filiais, com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias. Sorocaba, 13 de agosto de 201 O. 

ANA MARIA ALONSO BALDY 
Juíza de Direito 



·"" 

Processo nº de Ordem 1152/09 

CERTIDÃO 

CERTIFICO e dou fé haver cumprido os parágrafos 2, 4 e 5 da r.decisão de 
fls . 490/491 . 

Sor~~i~ de agosto de 201 O. 
Eu,.?'jf. Carmen Lúcia F. Mastroto), escrevente, subscrevo. 

r 



CERTIDÃO - PUBLICAÇÃO 
Certifico e dou fé que o edital foi disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico, Caderno Editais e Leilões, Edição nº 776, fls. 234 em 
16/08/201 O. Considera-se data da publicação o primeiro dia útil subseqüente à 
data acima mencionada. 

Sorocaba, 16/08/201 O. 

Escrevente 

2ª Vara Civel 

PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

JUIZO DE DIREITO DA 2• VARA CIVEL DA 
COMARCA DE SOROCABA/SP 

Edital de CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA DE CREDORES expedido nos autos do Processo nº 602.01.2009.024980-2. 
nº de ordem 1988/2009. 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL 

A Doutora ANA MARIA ALONSO BALDY. MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Clvel da Comarca de Soro caba. Estado de São 
Paulo. na forma da lei, etc. 

FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que pelo Juízo e Cartório do 2º Oficio Clvel 
da Comarca de Sorocaba/SP. se processam os autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa GERBO ENGENHARIA E 
MANUFATURA LTDA., CNPJ nº 683293250001-56. Processo nº 602.01.2009.024980-2, nº de ordem 1988/2009, e nos termos 
do artigo 36 da Lei nº 11.101/2005, ficam os credores Interessados, CONVOCADOS a comparecerem na Sala de Audiências 
desta 2• Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP. no prédio do Fórum. situado à Rua 28 de Outubro , nº 691, Alto da Boa Vista. 
para se reunirem em Assembléia, no dia 13 DE SETEMBRO DE 2010, AS 14:00 HORAS, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com 
a presença de credores com no mlnlmo a metade dos créditos em cada classe e em SEGUNDA CONVOCAÇÃO no dia 17 DE 
SETEMBRO DE 20 10. As 14:00 HORAS, no mesmo local e hora. com a presença de qualquer número de credores, sob a 
presidência do Administrador Judicial, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Apresentação, discussão e votação 
do Plano de Recuperação; 2) Constituição do Comítê dos Credores; 3) Outros assuntos de interesse da empresa e dos credores. 
FAZ SABER. outrossim. a todos os Interessados e especialmente aos credores acima mencionados, que poderão obter cópias 
do plano a ser discutido. Junto ao Administrador Judicial, Dr. José Carlos Kalll Filho (endereço no Boulevard Dr. Braguinha, nº 
45. 7° andar, conj. 73. CEP 18010-120, Sorocaba/SP. fone (OXX15} 3232-8252) ou Junto ao processo nº de ordem 1152/2009. 
no 2° Oficio Cível da Comarca de Sorocaba/SP, situado na Rua 28 de Outubro. 691, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP. Esclarece 
ainda, que aqueles que não quiserem comparecer pessoalmente poderão ser representados por mandatários. desde que o 
documento hábil de mandato seja entregue ao Administrador Judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data da primeira 
assembléia. E para que ninguém possa alegar ignorãncla, mandou expedir o presente edital que, por extrato, será afixado e 
publicado na forma da lei (no órgão oficial e em Jornais de grande circulação local da sede e filiais, com antecedência mlnima de 
15 (quinze) dias. Sorocaba, 13 de agosto de 201 O. 

ANA MARIAALONSO BALDY 
Julza de Direito 



CERTIDÃO - JORNAL 778 
(Comunicado CG 998/2007) 

Certifico e dou fé que o contido no quadro abaixo foi 
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, Caderno 4 - Judicial - 1 ° instância -
Interior, em 18 de agosto de 201 O. Considera-se data da publicação o primeiro 
dia útil subseqüente à data acima mencionada. 

Sorocaba, 18 de agosto de 201 O. 

602.0l .2009.024980-2/000000-000 - nº ordem 1152/2009 - Recuperação Judicial - GERBO 
ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA - V AUD 15 - FLS. 490/491 : Fls.464/ss: diante da 
concordância do administrador judicial quanto ao valor dos honorários ofertados pela 
requerente. fixo os mesmos no valor de R$ 200.000,00, de forma parcelada conforme 
indicado. Defiro o desentranhamento de fls.19 5/298 do Banco do Brasil S/ A e autuação em 
separado como "impugnação de c rédito", não sendo possível o recebimehto do pedido 
como "divergência de crédito" considerando a publicação d o edital com o relatório, e em 
seguida, já naqueles autos, abra -se vista para a manifestação da requerente e após do 
administrador judicial e em seguida ao MP. Defiro ainda a intimação da requerente a 
apresentar os balancetes mensais, devendo a mesma observar o prazo mensal, sem 
necessidade de novas intimações para tanto. Fls.482/ss: de fato, a impugnação de crédito 
do Banco Bradesco SI A é intempestiva, devendo ser desentranhada a petição de 
fls.443/463 e autuada em separado como "impugnação de crédito retardatária", e em 
seguida, já naqueles autos, abra-se vista para a manifestação da requerente e após do 
administrador judicial e em seguida ao MP. Observe a serventia o recolhimento das custas. A 
objeção ao plano formulada pelo Banco do Brasil S/ A a fls.47 4/ss é intempestiva, pois 
apresentada após o decurso do prazo de 30 dias da data da publicação do primeiro edital, 
deverá ser desentranhada e entregue ao seu subscritor. Cota retro do MP: defiro a abertura 
do 3° volume. Providencie a serventia. Os editais do requerimento de fls.436 já foram 
devidamente publicados (fls.438/ss). Quanto ao mais. d iante da objeção ao plano de 
recuperação judicial. apresentada tempestivamente pelo Banco ABN AMRO Real S/ A 
(fls.466/ss), a decisão para a aceitação/ rejeição ou modificação do mesmo é derivada 
para a Assembléia Geral de Credores, a ser procedida nos termos do art. 56 da Lei 
11.101 /05. Para a assembléia geral de c redores, a ser presidida pelo Administrador Judicial, 
designo os dias 13/09/10, às 14:00 horas em 1ª convocação e 17/09/10, às 14:00 horas em 2ª 
convocação, a ser realizada na Sala de Audiências desta 2ª Vara Cível (requisitos do edital 
no art. 36 da lei 11. 1 O l /05). Providencie a serventia a publicação do edital, com urgência. 
lnt. Ciência ao MP. - ADV JOSE DOMINGOS VALARELLI RABELLO OAB/SP 44429 - ADV 
ALEXANDRE MAGALHÃES RABELLO OAB/SP 176713 - ADV SAMUEL ALVARES OAB/SP 289950 -
ADV CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO OAB/SP 98473 - ADV SILVIO CARLOS CARIANI OAB/SP 
1001 48 - ADV JOSE CARLOS KALIL FILHO OAB/SP 65040 - ADV MARCIA HOLLANDA RIBEIRO 
OAB/SP 63227 - ADV RODRIGO THOMAZ scorn MUZZI OAB/SP 56557 - ADV RICARDO 
PENACHIN NETTO OAB/ SP 31405 - ADV JORGE VICENTE LUZ OAB/SP 34204 - ADV MICHEL 
CHEDID ROSSI OAB/SP 87696 - ADV LUIS FERNANDO DE HOLLANDA OAB/SP 228123 



INFORMAÇÃO 
MM. Juíza, informo a Vossa Excelência que a relação dos 

credores está mencionada as fls. 303. Com a publicação do despacho de 
fls. 490/491 , informando inclusive as datas e horários da assembléia geral, 
os credores foram intimados através de seus procuradores. 

Ocorre que a empresa credora Eccos Tecno Matalúrgica Ltda, 
embora tenha seu endereço as fls. 172, não há procurador. Os credores 
Trabalhistas Carlos Henrique Martins e Everaldo da Silva Trindade 
além de não terem procuradores, não constam seus endereços nos autos. ! 

1 

Assim, promovo estes autos à conclusão para que V. Exa. 
houver por bem determinar. 1/ 

Sorocaba, 19/07/ 10. Eu_q_ ((CCarlos E. Costa), Escr., subscrevi. 

CONCLUSÃO 
Em 19/07/201 O, faço estes autos conclusos à MM. Juíza de Direito 

Dra. ANA MARIA ~ O BALDY. 
Eu arlos E. Costa), Escrevente, subscrevi e assino. 

Processo 1152/09 

lnt. a empresa credora Eccos 
Metalúrgica Ltda. por carta AR, no endereço de fls.172. 

Quanto aos credores trabalhistas 
Henrique Martins e Everaldo da Silva Trindade, conforme in 
a fls.496, manifeste-se o Administrador Judicial 
conhecimento do endereço dos mesmos. 

lnt. 

Sor., 19/8/10. 

jo 

\ 



• 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Juízo de Direito da 2ª. Vara Cível da Comarca de Sorocaba 
R VINTE E OITO DE OUTUBRO, 691 • SALA 107 • JARDIM DO PASSO· 

Sorocaba/SP • CEP: 18087 -080 

Processo nº: 602.01 .2009.024980-2/000000-000 Ordem nº: 1152/2009 
Ação: Recuperação Judicial 
Requerente: GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL 

A(o) llmo(a) Sr(a) Representante legal de: 
ECCOS TECNO METALÚRGICA L TDA 
Rua Antonia Martins Luis, 289 (antiga rua Dois) - Distrito Industrial 
Sorocaba/SP - cep 1334 7 -404 

CARTA DE INTIMAÇÃO 

Em cumprimento à determinação do(a) Dr(a) ANA MARIA ALONSO BALDY, MM(a) 
Juiz(a) de Direito da 2ª. Vara Cível da Comarca de Sorocaba, estado de São Paulo, expedidos nos autos da 
ação Recuperação Judicial movida por GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA L TOA . 

Fica VOSSA SENHORIA, através da presente, devidamente INTIMADO(A), a 
comparecer perante esse Juízo, na sala de audiência da 2ª Vara Civel local, sito à R VINTE E OITO DE 
OUTUBRO, 691 - SALA 107 - JARDIM DO PASSO- Sorocaba/SP - CEP: 18087-080, nos dias 13 de 
setembro de 2010, às 14:00 horas, em 1ª convocação e no dia 17 de setembro de 2010 às 14:00 horas 
em 2ª convocação, munido de documento de identidade, a fim de participar da assembléia geral de 
credores. 

Esclareço a Vossa Senhoria que a presente carta é expedida conforme o disposto no 
artigo 222, do Código de Processo Civil, com a nova redação dada pela Lei nº 8710 de 24/09/93, valendo o 
recibo que a acompanha como comprovante de que esta intimação se efetivou. 

1. Apresentar esta Carta no dia da Audiência. 
2. Apresentar-se convenientemente trajado(a) 
3. Comparecer munido(a) de documento de identidade 

Em 19 de agosto de 2010 

(Eu, Carlos Eduardo Costa, Escrevente Técnico Judiciário, 
matricula 817986-8, digitei a presente, sendo dispensada sua 
assinatura, nos termos do Provimento CG nº 18/2009, publi
cado no DJE em 15, 17 e 21/07/2009) 



• PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

Comarca de Sorocaba 
21 Vara Cível· 2° Oficio Clvel 

RVINTE E OITO DE OUTUBRO, 691 • SALA 107 • JARDIM DO PAÇO· Sorocaba/SP. CEP: 18087-080-Telefone: 
(15) 3228-5148 • Fax: (15) 3228-5148. e-mail: sorocaba2cv@tj.sp.gov.br 

Processo nº 602.01 .2009.024980-2/000000-000 
Ordem nº 1152/2009 
Ação: Recuperação Judicial 
Requerente: GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

O(A) Doutor(a) ANA MARIA ALONSO BALDY, Meritlssimo(a) Juiz(a) de 
Direito da 2ª. Vara Cível da Comarca de Sorocaba, Estado de São Paulo, na forma da Lei, 

MANDA, a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que em 
cumprimento deste, expedido nos autos da ação de Recuperação Judicial, requerida por GERBO 
ENGENHARIA E MANUFATURA L TOA, em curso por este Julzo e Cartório respectivo, estando 
devidamente assinado, proceda a INTIMAÇÃO do Administrador Judicial Dr. JOSÉ CARLOS KALIL 
FILHO na Boulevard Braguinha, nº 45, 7° andas, conj. 73, Centro, Sorocaba/SP para que compareça no 
Fórum, sito a R VINTE E OITO DE OUTUBRO, 691 - SALA 107 - JARDIM DO PAÇO- Sorocaba/SP- CEP: 
18087 -080, na sala de audiência da 2ª Vara Clvel local, para a realização da assembléia geral de credores 
designada para os dias 13/09/2010, às 14:00 horas, em 1ª convocação e 17/09/2010, às 14:00 em 2ª 
convocação, bem como deverá retirar com URGENCIA, o edital de convocação para publicação no jornal 
local, conforme despacho abaixo: 

Despacho: " - FLS. 4901491: F/s.464/ss: diante da concordância do 
administrador judicial quanto ao valor dos honorários ofertados pela requerente, fixo os mesmos no valor de 
R$ 200.000,00, de forma parcelada conforme indicado. Defiro o desentranhamento de fls.1951298 do Banco 
do Brasil SIA e autuação em separado como "impugnação de crédito•, não sendo passivei o recebimento 
do pedido como "divergência de crédito· considerando a publicação do edital com o relatório, e em seguida, 
já naqueles autos, abra-se vista para a manffestação da requerente e após do administrador judicial e em 
seguida ao MP. Defiro ainda a intimação da requerente a apresentar os balancetes mensais, devendo a 
mesma observar o prazo mensal, sem necessidade de novas intimações para tanto. Fls.482/ss: de fato, a 
impugnação de crédito do Banco Bradesco S/A é intempestiva, devendo ser desentranhada a petição de 
fls. 4431463 e autuada em separado como "impugnação de crédito retardatária·, e em seguida, já naqueles 
autos, abra-se vista para a manifestação da requerente e após do administrador judicial e em seguida ao 
MP. Observe a serventia o recolhimento das custas. A objeção ao plano formulada pelo Banco do Brasil 
SIA a fls.474/ss é intempestiva, pois apresentada após o decurso do prazo de 30 dias da data da 
publicação do primeiro edital, deverá ser desentranhada e entregue ao seu subscritor. Cota retro do MP: 
defiro a abertura do 3° volume. Providencie a serventia. Os editais do requerimento de fls.436 já foram 
devidamente publicados (fls.438/ss). Quanto ao mais, diante da objeção ao plano de recuperação judicial, 
apresentada tempestivamente pelo Banco ABN AMRO Real SIA (fls.466/ss), a decisão para a 
aceitação/rejeição ou modificação do mesmo é derivada para a Assembléia Geral de Credores, a ser 
procedida nos termos do art. 56 da Lei 11. 101/05. Para a assembléia geral de credores, a ser presidida pelo 
Administrador Judicial, designo os dias 13109/10, às 14:00 horas em 1' convocação e 17109/10, às 14:00 
horas em 2ª convocação, a ser realizada na Sala de Audiências desta 2ª Vara Cível (requisitos do edital no 
art. 36 da lei 11.101105). Providencie a serventia a publicação do edital, com urgência. lnt. Ciência ao MP.· . 
. Sor., 1118110. (a) Ora. Ana Maria Afonso Baldy. Juíza de Direito.· 



Nada Mais. Sorocaba, Estado de São Paulo, aos 17 de agosto de 2010. 
Eu, (CARLOS EDUARDO COSTA), Escrevente, digitei. Eu, (MARIA DE 
LOURDES C. GARDENAL), Diretora, subscrevi e assino por determinação judicial. 

Oficial: 
Carga: DETERMINAÇÃO JUDICIAL 
Nos tennos do Prov. 3/2001 da CGJ. fica constando o seguinte· '4. Ê vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerãrio diretamente da parte. 4.1. As 
despesas em caso de transporte e depóstto de bens e outras oecessàrias ao cumprimento de mandados, ressalvadas aquelas relativas à conduçao, serão adiantadas 
pela parte mediante depósito do valor indicado pelo oficial de justiça nos autos. em conta corrente à disposição do Julzo. 4.2. Vencido o prazo para cumprimento do 
mandado sem que efetuado o depósito (4.1.), o oficial de justiça o devolverá, certificando a ocorrência. 4.3. Quando o lnle!e$Sado oferecer meios para o clJT11)11mento do 
mandado (4.1), deverá desde logo espectficà-los, incfic.ando dia, hora e local em que est8'ão à disposição, nlo hlYendo nesta hipótese depósito para tais dillg6ncias. 5. A 
idenbficação do oficial de justiça, no desempenho de suas funções, será feita mediante apresentação de Clllelra funcional, obrigatória em todas as dltigenclas." Tui> 
extraido do Cap. VI, das Nonnas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 
Advwtinc/1: Opor-se à execução de ato legal, mediante violéncta ou ameaça a funclonârio competente para e,cecutà-lo ou a quem lhe esteja prestando mio· Pena -
detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos, Desacatar funclomlrlo púbhco no exercicio da função ou em razio dela: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, 
ou multa "Texto extraido do Código Penal, artigos 329 · caput' e 331. 



ILUSTRÍSSIMA SENHORA DIRETORA DO 2° OFÍCIO CÍVEL DA COMARCA 
DESOROCABA 

Processo nº de ordem ~ ~ 52! / _ili_ 

Seção: processual ( ) administrativo ( ) 

~ ag~ l 

Soli · o vista em Cartório, fora do balcão, por 45 (quarenta e 
cinco) i_?-ldJ os, nos term~ vimento CG 04/2006 

t9-Fo aba,Q_de , de 2010. 

Horário de entrega nos autos: { ~ ·So hs / 'i 
(visto do Diretor ou do Escrevente) 

Horário de Devolução dos autos: ,('7: {f hs/ __/) 
(visto do Diretor ou do Escrev~ 



Fls. 

CERTIDÃO - JORNAL 781 
(Comunicado CG 998/2007) 

Certifico e dou fé que o contido no quadro abaixo foi 
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, Caderno 4 - Judicial - l ª instância -
Interior, em 23 de agosto de 201 O. Considera-se data da publicação o primeiro 
dia útil subseqüente à data acima mencionada. 

Sorocaba, 23 de agosto de 201 O. 

602.01.2009.024980-2/000000-000 - nº ordem 1152/2009 - Recuperação Judicial - GERBO 
ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA X BANCO DO BRASIL S/A - V AUD 20 490/491: - FLS. 
490/491: Fls.464/ss: diante da concordância do administrador judicial quanto ao valor dos 
honorários ofertados pela requerente, fixo os mesmos no valor de R$ 200.000,00, de forma 
parcelada conforme indicado. Defiro o desentranhamento de fls. l 95/298 do Banco do Brasil 
S/A e autuação em separado como "impugnação de crédito", não sendo possível o 
recebimento do pedido como "divergência de crédito" considerando a publicação do 
edital com o relatório, e em seguida, já naqueles autos, abra-se vista para a manifestação 
da requerente e após do administrador judicial e em seguida ao MP. Defiro ainda a 
intimação da requerente a apresentar os balancetes mensais, devendo a mesma observar 
o prazo mensal, sem necessidade de novas intimações para tanto. Fls.482/ss: de fato, a 
impugnação de crédito do Banco Bradesco $/ A é intempestiva, devendo ser 
desentranhada a petição de fls.443/463 e autuada em separado como "impugnação de 
crédito retardatária", e em seguida, já naqueles autos, abra-se vista para a manifestação 
da requerente e após do administrador judicial e em seguida ao MP. Observe a serventia o 
recolhimento das custas. A objeção ao plano formulada pelo Banco do Brasil S/ A a fls.47 4/ss 
é intempestiva, pois apresentada após o decurso do prazo de 30 dias da data da 
publicação do primeiro edital, deverá ser desentranhada e entregue ao seu subscritor. Cota 
retro do MP: defiro a abertura do 3° volume. Providencie a serventia. Os editais do 
requerimento de fls.436 já foram devidamente publicados (fls .438/ss). Quanto ao mais, 
diante da objeção ao plano de recuperação judicial, apresentada tempestivamente pelo 
Banco ABN AMRO Real S/A (fls.466/ss), a decisão para a aceitação/rejeição ou 
modificação do mesmo é derivada para a Assembléia Geral de Credores, a ser procedida 
nos termos do art. 56 da Lei 11.101/05. Para a assembléia geral de credores, a ser presidida 
pelo Administrador Judicial, designo os dias 13/09 /1 O, às 14:00 horas em 1 º convocação e 
17 /09 /1 O, às 14:00 horas em 2ª convocação, a ser realizada na Sala de Audiências desta 2ª 
Vara Cível (requisitos do edital no art. 36 da lei 11.101/05). Providencie a serventia a 
publicação do edital, com urgência. lnt. Ciência ao MP.". -ADV JOSE DOMINGOS VALARELLI 
RABELLO OAB/SP 44429 - ADV ALEXANDRE MAGALHÃES RABELLO OAB/SP 176713 - ADV 
SAMUEL ALVARES OAB/SP 289950 - ADV NEI CALDERON OAB/SP 114904 - ADV ÉDER 
GONÇALVES PEREIRA OAB/SP 257346 - ADV CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO OAB/SP 98473 -
ADV SILVIO CARLOS CARIANI OAB/SP 100148 - ADV JOSE CARLOS KALIL FILHO OAB/SP 65040-
ADV MARCIA HOLLANDA RIBEIRO OAB/SP 63227 - ADV RODRIGO THOMAZ SCOTTI MUZZI 
OAB/SP 56557 - ADV RICARDO PENACHIN NETTO OAB/SP 31405 - ADV JORGE VICENTE LUZ 
OAB/SP 34204 - ADV MICHEL CHEDID ROSSI OAB/SP 87696 - ADV ROSÃNGELA SAYUMI 
HIRAKAWA OAB/SP 172351 -ADV LUIS FERNANDO DE HOLLANDA OAB/SP 228123 



CERTIDÃO - JORNAL 781 
(Comunicado CG 998/2007) 

Certifico e dou fé que o contido no quadro abaixo foi 
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, Caderno 4 - Judicial - 1 ° instância -
Interior, em 23 de agosto de 201 O. Considera-se data da publicação o primeiro 
dia útil subseqüente à data acima mencionada. 

Sorocaba, 23 de agosto de 201 O. 

(Escrevente Téc~rio) 

602.0l .2009.024980-2/000000-000 - nº ordem 1152/2009 - Recuperação Judicial - GERBO 
ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA X BANCO DO BRASIL S/A - V AUD 20: Aguarda o 
Administrador Judicial retirar com urgência os editais para publicação no jornal local. - ADV 
JOSE DOMINGOS V ALARELLI RABELLO OAB/SP 44429 - ADV ALEXANDRE MAGALHÃES RABELLO 
OAB/SP 1767 13 - ADV SAMUEL ALVARES OAB/SP 289950 - ADV NEI CALDERON OAB/SP 114904 
- ADV ÉDER GONÇALVES PEREIRA OAB/SP 257346 - ADV CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO 
OAB/SP 98473- ADV SILVIO CARLOS CARIANI OAB/ SP 100148- ADV JOSE CARLOS KALIL FILHO 
OAB/SP 65040 - ADV MARCIA HOLLANDA RIBEIRO OAB/SP 63227 - ADV RODRIGO THOMAZ 
scorn MUZZI OAB/SP 56557 - ADV RICARDO PENACHIN NETTO OAB/SP 31405 - ADV JORGE 
VICENTE LUZ OAB/SP 34204 - ADV MICHEL CHEDID ROSSI OAB/SP 87696 - ADV ROSÂNGELA 
SAYUMI HIRAKAWA OAB/ SP 172351 - ADV LUIS FERNANDO DE HOLLANDA OAB/SP 228123 



)'u) 
Fls. _ __ ?_ 

CERTIDÃO - JORNAL 781 
(Comunicado CG 998/2007) 

Certifico e dou fé que o contido no quadro abaixo foi 
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, Caderno 4 - Judicial - 1 ª instância -
Interior, em 23 de agosto de 201 O. Considera-se data da publicação o primeiro 
dia útil subseqüente à data acima mencionada. 

Sorocaba, 23 de agosto de 201 O. 

602.01.2009 .024980-2/000000-000 - nº ordem 1152/2009 - Recuperação Judicial - GERBO 
ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA X BANCO DO BRASIL S/A - V. AUD 20 - FLS. 496: lnt. a 
empresa credora Eccos Tecno Metalúrgica Ltda. por carta AR, no endereço de fls. 172. 
Quanto aos credores trabalhistas Carlos Henrique Martins e Everaldo da Silva Trindade, 
conforme informado a tis. 496, manifeste-se o Administrador Judicial se tem conhecimento 
do endereço dos mesmos. - ADV JOSE DOMINGOS V ALARELLI RABELLO OAB/SP 44429 - ADV 
ALEXANDRE MAGALHÃES RABELLO OAB/SP 176713 - ADV SAMUEL ALVARES OAB/SP 289950 -
ADV NEI CALDERON OAB/SP 114904 - ADV ÉDER GONÇALVES PEREIRA OAB/SP 257346 - ADV 
CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO OAB/SP 98473-ADV SILVIO CARLOS CARIANI OAB/SP 100148 
- ADV JOSE CARLOS KALIL FILHO OAB/SP 65040 - ADV MARCIA HOLLANDA RIBEIRO OAB/SP 
63227 - ADV RODRIGO THOMAZ scorn MUZZI OAB/SP 56557 - ADV RICARDO PENACHIN 
NETIO OAB/SP 31405 - ADV JORGE VICENTE LUZ OAB/SP 34204 - ADV MICHEL CHEDID ROSSI 
OAB/SP 87696 - ADV ROSÂNGELA SAYUMI HIRAKAWA OAB/SP 172351 - ADV LUIS FERNANDO 
DE HOLLANDA OAB/SP 228123 
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Rabello 
Snc1Pdildl: de Aovo aa,) __ ..... ,_ ............... 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca 

de SOROCABA-SP. 

Processo nº 24980-2/2009 

Ordem nº 1152/2009 
Ação de Recuperação Judicial A 

27 'AG, tf 

GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA 

L TOA, pessoa jurídica de direito privado devidamente constituída e já identificada 

nos autos do processo supramencionado, vem a presença de Vossa Excelência, 

por intermédio de seus procuradores que ao final subscrevem, requerer a juntada 

do incluso documento, comprovando a publicação do edital de convocação para 

Assembléia de Credores, tal como determinado pelo juízo no R. Despacho de tis. 

Nesses termos, 

P. Deferimento. 

José Domingos Valarelli Rabello , Alexandre Magalhães Rabello • Adriano 

Rua Treze de Maio, 113 • Centro · CEP 18035-150 • Sorocaba • SP 

Tel: +55 (15) 3232-2734 • rabellO@rabelloadvogados.com.br • www.rabelloadvogados.com.br 



IDtãT de Sorocaba, uarta-fetra, 25 de agosto de 2010 

GERAl 
Jldl I IQ~ 1 UQ~ Q QVCl ltUao> li "c,1 • 

do centro expandido da cidade 
ião Paulo, das 7 às 1 O e das 17 
'J horas. A multa é de R$ 85, 13, e 
-ação (média) equivale a 4 pon-
1a CNH. O motorista pode ser 
ado duas vezes num só dia. 

loterias 
tUPLA-SENA 
)HCURSO Hº( 892 ) 

1° SORTEIO 
1 19 36 42 43 

2" SORTEIO 
29 32 36 47 48 

SRA. MARIA LUZIA 
Tinha 55 anos Deixou os 
ógenes, Joc1lene. Reg1lene, Ma A 

José, Lázara e Luciara. Foi sep e 
tada dia 22 no Cemitério Pax. 

E 

ISABEL GARCIA ARNÓBIOo 
Tinha 2 dias. O sepultamento 0 
dia 22 Cemitério São João Ba 
ta, em Votorantim. e 

s 

OSSEL· o 

SR. LAURO DE 
• o 
397 

JESUS ANTUNES VA 

Tinha 58 anos. Será sepultaDA 
hoje no Cemitério Consolação 
féretro sairá às 8 horas do Vel(1NE 
Jardim S1mus. Ais 

SRA.GERALDA 
DA SILVA ARAÚJO 

Tinha 91 anos. Deixou os fil 
Adacel e Cledemir. O sepulta 
ocorre hoje no Cemitério São oR 
Batista, em ltapetininga (SP). LIPE 
retro sai às 8h30 do Velório Ja 
Simus (Sorocaba). EIRA 

SR. APARíCIO 

JUIZO OE DIREITO DA 2" VARA CIVEL DA 
COMARCA DE SOROCABAISP 

A-5 

Edital de CONVOCATÃO PARA ASSEMBLÉIA DE CREDORES expedido nos 
autos do Processo n 602.01.2009.024980·2, n" de ordem 1988/2009. 

A Doutora ANA MARIA ALON$0 BALDY. MM Julza de 01rc1to da 2• Vara 
C1vet da Comarca de Sorocaba Estado de São Paulo, na forma da lel. etc. 

FAL SABER a quantos o p,..ente edital virem ou dele conhecimento 
tiverom que pelo Julzo e Cartório do :ZO Oficio Clvel da Comorca da 
Sorocaba/SP. se proceuam os autoa do Pedido de Recuperação Judicial da 
empresa GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA.. CNPJ n• 
683293250001-56, Processo nº 602.01.2009.02,980-2, n• da ordem 198812009, 
o nos termos do artigo 36 da Lei n• 11.101/2005, ficam oa cradOt'es 
Interessados, CONVOCADOS a comparecerem na Sala de Audl6nclH desta 
2' Vara Civel da Comarca de Sorocaba/SP. no prêdlo do Fórum, 1ltu1do • 
Rua 28 de Outubro, n• 691, Alto da Boa Vista, para H reunirem em 
Assembléia, no dia 13 DE SETEMBRO OE 2010, AS 1':00 HORAS, em 
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com a presença de credores com no ,mínimo a 
metade dos c~itos em cad11 classe e em SEGUNDA CONVOCAÇAO no dia 
17 OE SETEMBRO DE 2010, AS 1':00 HORAS, no mesmo local e hora, com a 
presença de qualquer numero de credores, sob a p!'ffld6ncla do 
Admlnlatrador Judicial, para deliberarem ,obre a Hgulnte ordem do dia: 1) 
Apntsentaçlo, dl9cuulo e votaçlo do Plano de Recuperaç.lo; 2) 
Constltulçlo do Comitê dos Credores; 3) Outros assuntos de lntereua da 
empresa e dos credores. FAZ SABER, outrossim, a todos 01 lntere5udOI e 
especialmente aos credores ac:lma mencionados, que poderão obter cópias 
do plano a Hr discutido, Junto ao Administrador Judicial, Dr. Jon C1rlo11 
Kalll FIiho (endereço no Boulevard Dr. Bragulnha, n• 45. 7" andar, conj. 73, 
CEP 18010-120, Soro<:.iba/SP, rona (OXX15) 3232-8252) ou Junto ao proc.aso 
n• da ordem 1152/2009, no 2° Oficio Clvel da Comarca de Sorocaba/SP, 
sl~do na Ru., 28 de Outubro, 691, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP. 
Esclarece ainda, que aquel• que ~ quiserem comparecer paaeoalmente 
poderão Hr representados por mandat6rloa, desde que o documento hjbll 
de rmsndato seja entregue ao Administrador Judicial, atê 24 (vinte II quatro) 
horaa antes da data da pnmelr1 assembléia. E para que ninguém poua 
alegar lgnorincfa, mo11ndou expedir o presente edital que, por extrato, seri 
afixado e publicado na forma da lei (no órglo oficial e em Jornal• de grande 
clrculaçjo local da Mtde e llllals, com antecedência mlnlm1 de 15 (quinze) 
dias. Sorocaba, 13 de agosto de 2010, 

ANA~t~~;~ 
Jufza de Direito t.:) 



)UNTADA 
Lm,_lL . _5LL_de20 lj2_, juntoaesl8set*>s. 

P(} ,:;{:i J ~1.~n th ~.:,l r. ) dt-volvldo(1) 

( ,. \ ~, . ' . 
) Q,S, ,1: ... l~•\ } 

( ) O{ • )/, ;1.( ,) 

} ~{:i-J p~•t -,IJ(·~Si) 

( ) .> t 1) c ... rta(:.; pr&catórie(S} 

( ) . z:::}\ , que i8'Jw("1). 

Eu, . ·-~ , subscrevi e a~Sllrto. 



• PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

Comarca de Sorocaba 
2ª Vara Cível • 2º Ofício Cível 

ÜRGEN;t 
URG~t\11-t. 

R VINTE E OITO DE OUTUBRO, 691 • SALA 107 • JARDIM DO PAÇO· Sorocaba/SP. CEP: 18087-080-Telefone: 
(15) 3228-5148 • Fax: (15) 3228-5148.e-mail: sorocaba2cv@tj.sp.gov.br 

Processo nº 602.01 .2009.024980-2/000000-000 
Ordem nº 1152/2009 
Ação: Recuperação Judicial 
Requerente: GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 
1 

O(A) Doutor(a) ANA MARIA ALONSO BALDY, Meritíssimo(a) Juiz(a) de 
Direito da 2ª. Vara Cível da Comarca de Sorocaba, Estado de São Paulo, na forma da Lei, 1 

MANDA, a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que em 
cumprimento deste, expedido nos autos da ação de Recuperação Judicial, requerida por GERBO 
ENGENHARIA E MANUFATURA L TOA, em curso por este Julzo e Cartório respectivo, estando 
devidamente assinado, proceda a INTIMAÇÃO do Administrador Judicial Dr. JOSÉ CARLOS KALIL 
FILHO na Boulevard Braguinha, nº 45, 7° andas, conj. 73, Centro, Sorocaba/SP para que compareça no 
Fórum, sito a R VINTE E OITO DE OUTUBRO, 691 - SALA 107 - JARDIM DO PAÇO- Sorocaba/SP- CEP: 
18087-080, na sala de audiência da 2ª Vara Cível local, para a realização da assembléia geral de credores 
designada para os dias 13/09/2010, às 14:00 horas, em P convocação e 17/09/2010, às 14:00 em 2ª 
convocação, bem como deverá retirar com URGENCIA, o edital de convocação para publicação no jornal 
local, conforme despacho abaixo: 

Despacho: " - FLS. 490/491: Fls.464/ss: diante da concordância do 
administrador judicial quanto ao valor dos honorários ofertados pela requerente, fixo os mesmos no valor de 
R$ 200.000,00, de forma parcelada conforme indicado. Defiro o desentranhamento de fls.1951298 do Banco 
do Brasil SIA e autuação em separado como "impugnação de crédito•, não sendo pçssível o recebimento 
do pedido como "divergência de créditon considerando a publicação do edftal com o relatório, e em seguida, 
já naqueles autos, abra-se vista para a manifestação da requerente e após do administrador judicial e em 
seguida ao MP. Defiro ainda a intimação da requerente a apresentar os balancetes mensais, devendo a 
mesma observar o prazo mensal, sem necessidade de novas intimações para tanto. Fls.482/ss: de fato, a 
impugnação de crédfto do Banco Bradesco S/A é intempestiva, devendo ser desentranhada a petição de 
fls.443/463 e autuada em separado como "impugnação de crédito retardatárian, e em seguida, já naqueles 
autos, abra-se vista para a manifestação da requerente e após do administrador judicial e em seguida ao 
MP. Observe a serventia o recolhimento das custas. A objeção ao plano formulada pelo Banco do Brasil 
S/A a fls.474/ss é intempestiva, pois apresentada após o decurso do prazo de 30 dias da data da 
publicação do primeiro edital, deverá ser desentranhada e entregue ao seu subscrftor. Cota retro do MP: 
defiro a abertura do 3° volume. Providencie a serventia. Os edftais do requerimento de fls.436 já foram 
devidamente publicados (f/s.438/ss). Quanto ao mais, diante da objeção ao plano de recuperação judicial, 
apresentada tempestivamente pelo Banco ABN AMRO Real S/A (fls.466/ss), a decisão para a 
aceitação/rejeição ou modificação do mesmo é derivada para a Assembléia Geral de Credores, a ser 
procedida nos termos do art. 56 da Lei 11.101105. Para a assembléia geral de credores, a ser presidida pelo 
Administrador Judicial, designo os dias 13/09/10, às 14:00 horas em 1ª convocação e 17109/10, às 14:00 
horas em 2ª convocação, a ser realizada na Sala de Audiências desta 2ª Vara Cível (requisftos do edftal no 
art. 36 da lei 11.101105). Providencie a serventia a publicação do edftal, com urgência. lnt. Ciência ao MP.· . 
. Sor. , 11/8110. (a) Ora. Ana Maria Afonso Baldy. Juíza de Direito.· 

/ i(()µ 
~ -



~ Nada Mais. Sorocaba, Estado de São 
Eu, (CARLOS EDUARDO COSTA}, Escrevente, digite 
LOURDES C. GARDENAL}, Diretora, subscrevi e assino por determinaç 

Oficial: 
Carga: DETERMINAÇÃO JUDICIAL 
Nos termos do Prov. 312001 da CGJ, fica constando o seguinte: "4. É vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. 4.1. ki 
despesas em caso de transporte e depósito de bens e outras necessárias ao cumprimento de mandados, ressalvadas aquelas relativas à condução, serão adiantadas 
pela parte mediante depósito do valor Indicado pelo oficial de justiça nos autos. em conta corrente à disposição do julzo. 4.2. Vencido o prazo para cumprimento do 
mandado sem que efetuado o depósito (4.1.), o oficial de Justiça o devolverà, certificando a ocorrência. 4.1 Quando o interessado oferecef meios para o cumprtmento do 
mandado (4.1), deverá desde logo especificá-los, indicando dia, hola e local em que estarão à disposição, niohMndo nesta hipótese depósito para lala cllg6nclas. 5. A 
Identificação do oficial de justiça, no desempenho de suas funções. será feita mediante apresentação de callelra fllnclonal. obrigatória em todas as dillg8nclas." TeJCto 
exlraldo do Cap. VI, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 
Adverlwicl.: Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executa-lo ou a quem lhe esteja prestando 8UlCilio: Pena
detenção. de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos. Desacatar funcionário público no exe1elcio da funçao ou em razto dela: Pena -•tenção. de 6 (sels) meses a 2 (dois) anos. 
ou multa. "Teicto extraido do Código Penal, artigos 329 •caput' e 331. 

\ 
1 



ILUSTRÍSSIMA SENHORA DIRETORA DO 2° OFÍCIO CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA 

Processo nº de ordem !1 S2. {8,_...__ 

Seção: processual M administrativo ( 

Advogado ou Estagiário de Direito: 

OAB/SP: !Jh'ó ~ r 
/ 

EndereçõZ?/:ja;,c:1)6~ ~ 'º l f V 

Telefon~v-7'--$.+-'"'""'~ ...... 8-'---- - --------

Solicito carga rápida dos autos acima mencionados, por 01 hora, nos termos do Tomo 1, 
Cap. li, Seção Ili, item 94-A, das NORMAS DE SERVIÇO -

.~ d~Cc?.,ft; de 2010. 

Horário de entrega nos autos: J:1_: tÜ hs. ---+---,1-r---
(visto do 

qorário de Devolução dos autos: h:í),'} hs. ___ ____ _ 
(Visto do Diretor ou d o Escrevente) 



1/ 
/ ! 

PODER JU 
AR CARi 

ATA DA POSTAGEM UNIDADE OE POSTAGEM 

Juízo de Direi 
Sorocaba 

a Cível da Comarca de 

R VINTE E OITO DE OUTUBR0,691 ,SALA 107 - JARDIM 
DO PASSO - 18087 -080 - Sorocaba - SP 

DESTINATÁRIO 
A(o) llmo(a) Sr(a) Representante legal de: 
ECCOS TECNO METALÚRGICA L TOA 
Rua Antonia Martins Luis, 289 (antiga rua Dois) - Distrito 
Industrial 
Sorocaba/SP - cep 1334 7 -404 

D\TAOO~ _ ,_,_ 
R3. ___ _ 

AUDIÊNCIA: 13/09 e 17/09/10 

lENTATIVAS CE ENTREGA 

-'-'- --'-'- -'- '-_ : __ h __ : __ h _: _ _ h 

I\I UDOU-SE 

DESCONHECIDO 
RECUSADO __ _ 

ÃO PROCURADO 
ÚMERO INEXISTENTE 

E O. INSUFICIENTE 
F. ESCR. PORT/SINDICO 

OUTROS: ___ _ 

> o2 SET 2 / 

~ 



PROCESSO Nº 1152/09 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL CREDORES NA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL DE "GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA.", 
REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2.010 ÀS 14:00 
HORAS - EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO. 

Às quatorze horas (14h00) do dia treze (13) do 
mês de setembro de dois mil e dez (2010), reuniram-se em 
Assembléia Geral de Credores, na Sala de audiências da 2ª. Vara 
Cível da Comarca de Sorocaba, os credores da Empresa "GERBO 
ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA." em regime de 
recuperação judicial, para deliberarem sobre o Plano de r1 
Recuperação Judicial apresentado pela Devedora consoante o 11 
disposto nos art. 53 e 55 da LRE, bem como o Edital de 
convocação Publicado no Diário Oficial Edição de 16 de agosto de , 
2010, conforme juntado nos autos principais as tis. 4 e Jornal ~ 
Diário de Sorocaba edição de 25/08/201 O, juntado as Is. 
a seguinte ordem do Dia: Deliberar sobre o plano de cup ação 
judicial. Aberto os Trabalhos pelo Administrador Judiei I Dr. sé 
Carlos Kalil Filho, na qualidade de Presidente da Assemo • ia, e te 
convocou a mim, como credor da titular da empresa 
Bradesco S/A na pessoa do Sr. Alexandre Gamalho Dura R 
24.956.442-7, OAB 168.725 para secretariar os trabalhos. Em 
continuo o Sr. Presidente determinou que fosse verificado 
existência de quorum conforme determina o art. 37, § 2ºda LR , 
sendo verificado a presença credores quirografários ~~ 
representam um montante de R$ 5.680.131,78 para um unive so 
total de R$ 7 .141.498,01, constando ainda a presença de 5 ( cin \ 
credores, Também constatou-se a presença de dois (2) credo es ·~ 
trabalhistas, num universo de dois credores. tudo conforme lis'ta \ 
de presença que faz parte integrante desta ata. Feita a verificação) 1 
o Sr. Presidente constatou que existe quorum suficiente para a 
realização dos trabalhos, razão pela qual declarou aberta a 
Assembléia determinando que fosse lido o Edital principalmente 
no que tange a ordem do dia. Em seguida o Sr. Presidente 
informou aos presentes que o Crédito do Sr. José Gerbovic não 
terá direito a voto, nem seu crédito foi computado para efeito de 
quorum face ao disposto no art. 43 da Lei 11.101/05. Feitas as 
explicações o Sr. Presidente concedeu a palavra ao representante 
da Recuperanda para que fizesse a explanação do Plano d 
Recuperação. Em sua manifestação a recuperanda traça um breve 
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histórico da empresa e a razão da sua crise financeira. Reafirma a 
proposta para pagamento dos credores no prazo de 1 O anos com 
dois anos de carência, sendo que os créditos incidirão com 
correção monetãria e juros de 1 % ao mês a partir da propositura 
da recuperação, sendo que após o período de carência os 
pagamentos serão feitos de forma mensal. Feita a explanação, o 
Sr. Presidente concedeu a palavra aos Sr. Credores para que 
fizessem as considerações e indagações necessãrias, 
Manifestando o representante legal do credor trabalhista Everaldo 
da Silva Trindade a qual indagou se a pensão alimentícia devida 
no processo seria paga normalmente ou se entraria na forma de 
pagamento do plano apresentado, a ela foi explicado que a 
pensão alimentícia seria paga normalmente e que a legislação 
referente à recuperação judicial é clara quanto aos créditos 
trabalhistas que a única forma de pagamento desta classe de 
credores é no mãximo em doze parcelas após a aprovação do 
plano. Também foi indagado pela representante legal do credor 
Banco ABN Amro Real S/A se haveria a possibilidade de redução 
do prazo de carência e do prazo total do pagamento pela 
recuperanda, foi afirmado pela recuperanda que esta redução 
comprometeria o plano apresentado e por esta razão não haveria 
como atender a proposta feita pelo Banco credor. Terminada as 
perguntas e indagações, o Sr. Presidente orientou os Senhores 
Credores que passaria para a votação do plano, iniciando pelos 
Credores Trabalhistas, após os Credores quirografãrios. Também 
orientou que a votação serã feita de forma nominal e aberta, 
sendo chamado cada credor devendo o mesmo declarar APROVO 
no caso de aprovação e REJEITO no caso de não aprovação o 
plano, Desta feita, passou-se a votação do plano, sendo obtido o /"\ 
seguinte resultado: CREDORES TRABALHISTAS: vo a' \ 
unicamente por cabeça, sendo Aprovados dois (O \J 
correspondente a 100% dos presentes e Rejeitados zero (O 
correspondente a 0% dos presentes. CREDORES 
QUIROGRAFÁRIOS: Aprovados em valor R$ 2.469.792,18 
correspondente a 40% dos credores quirografãrios presentes e 
Rejeitados em valor R$ 3.210.339,60 correspondente a 60% dos 
presentes; Aprovados por cabeça 02 (dois) votos; Rejeitados por 
cabeça três (03) o . Em razão da votação e resultado acima, o 
Sr. Presidente de laro o seguinte resultado: O plano foi pelos 
credores trabalhi tas a ovado; pelos credores quirografãrios 
rejeitado na seguin e pro rção: 60% dos credores com direito a 
voto presentes e ortan o houve a aprovação de 40% dos 
credores quirografãri s co direito a votos presentes. Com est 
resultado o Sr. Presid nt info ou aos presentes que mesmo 



havendo rejeição da classe dos credores quirografários, mas com 
aprovação (voto favorável) de mais de 1/3 dos credores presentes 
nesta classe, passaria o resultado da Assembléia a MM. Juíza de 
Direito da 2ª. Vara Cível da Comarca de Sorocaba para que 
conceda ou não a recuperação judicial da Recuperanda, com 
fundamento no art. 58, § 1° e 2° da LRE. Em seguida o Sr. 
Presidente consultou os presentes se algum dos credores tinha 
algum protesto a ser feito, restando silêncio no plenário. Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de 
todos dando por ence rada a Assembléia às 14:40 horas. 
Determinou ao Secretá o que lavrasse a presente Ata que, lida e 
achada conforme, v I assinada pelos membros da mesa da 
Assembléia e pelos redores, o que eu Alexandre Gamallo Duran, 
secretariando os t hos a lav. 

M.P. 

Credores: 

1) 

2) 

5) 

2) 



MM, JUÍZO DA 2ª. VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE "GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA" 

LISTA DE PRESENÇA DOS CREDORES NA ASSEMBLÉGIA GERAL ORDINÁRIA 

CONVOCADA PARA O DIA 13/09/2010 - 1ª. CONVOCAÇÃO 

14:00 HORAS - SALA DE AUDIÊNCIAS DA 2a VARA CiVEL DA COMARCA DE SOROCABA - SP 

NOME 

Banco Abn Amro Real S/A 

Banco do Brasil S/A 

Banco Bradesco S/A 

Banco ltaú S/A 

Eccos Tecno Metalúrgica Ltda. 

Leosmar Gonzáles Martinez 

Unibanco - união de Bancos Brasileiros 
S/A 

TOTAL 

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS 

VALOR EM R$ 

464.139,60 

V\ , 

~ 1 ~ 



Carlos Henrique Martins 698.398,75 

Everaldo da Silva Trindade 96.393,28 

TOTAL 794.792,03 

\ 

Sorocaba, 13 de setembro de 201 O. 

JOSÉ CARLOS KALI . FILHO 
Administrador Judicial 

{ V\ 



PENACHIN E NASCIMENTO AD VOGADOS ASSOCIADOS 

São Paulo, 08 de setembro de 201 O 

Ao 
Dr. José Carlos Kalil Filho 
Administrador Judicial de Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda. 
End. Boulevard Dr. Braguinha nº 45 - 7° andar, Conjunto 73 - CEP. 18010-
120 - Sorocaba - São Paulo/SP. 

Ref.: Juntada de Procuração 
Recuperação Judicial de Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda. 
2ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP 
Processo: 602.01 .2009.024980-2 (c. 1.988/2009). 

Prezado Doutor, 

Vimos pela presente informar que o BANCO ABN 
AMRO REAL S/A, foi sucedido por incorporação pelo BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A, razão pela qual em cumprimento ao § 4 º do artigo 37 da Lei 
11 .101/05, apresenta os inclusos instrumentos de procuração outorgado pelo 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A já juntados no pedido de Recuperação 
Judicial em epigrafe, o qual ratificou os poderes conferidos anteriormente a 
este escritório, para participação e voto nas Assembléias designadas para os 
dias 13 de setembro de 2010 e 17 de setembro de 2010. 

/ROSANGÊL 

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 7 I 4, 11 ° andar, cj. 111 /112 
CEP: 04530-001 - ltaim Bibi - São Paulo/SP 
email : penachi n@penachin.com 

lD 

Tel: ( 11 ) 3078-5556 
Elo 
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~ Santander 

BANCO ABN AMRO REAL S.A. 
CNPJ/MF nº 33.066.408/0001-15 

NIRE 35.300.137.477 

~TA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2009 

1 

DA TA, HORA! E LOCAL: Dia 30 de abril de 2009, às 11 :00 horas, na sedd s.lcial do 
Banco ABN A1}1RO Real S.A. ("Banco Real"), situada na Avenida Paulista, ºl if374, 3º 
andar, São Paulb/SP. [ j 
PRESENÇA: Representantes legais do Banco Santander (Brasil) S.A. ~'Banco 
Santander"), ac~onista titular de 100% (cem por cento) do capital votante, ±!º orme se 
verifica pela as~inatura lançada no Livro de Presença de Acionistas. Presente t b~}n o Sr. 
Francisco AntJio Maldonado Sant'.Anna, representante da empresa especializa 1f eloitte 
Touche Tohmat u Auditores Independentes. '. 

CONVOCAÇ 'O: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4°
0

d~~ Lei nº 

6.404/76. i 'I 
COMPOSIÇÃ DA MESA: Presidente; Sr. Pedro Paulo Longuini; Secretário: Sr. Marco 
Antonio Martin de Araújo Filho. l 

1 • 1 

ORDEM DO .. !PIA: (1) Discutir e aprovar o Instrumento Particular de Pto(ôcolo e 
Justificação · de ncorporação do Banco Real pelo Banco Santander, celebrado /eçi 14 de 
abril de 2009 (" rotocolo"); (2) Ratificar e aprovar a escolha da empresa especialii~1ia para 
elaborar o laud9 de avaliação do patrimônio líquido do Banco Real, pelo seu val~r J~ontábil 
("Laudo de7rAvaliacão"); (3) Analisar e aprovar o Laudo de Avaliação; e (4) fl ~rovar a 
incorporação d~ Banco Real pelo Banco Santander, nos termos do Protoco o, com a 
consequente extrl nção do Banco Real. \ . 

LEITURA DE DOCUMENTOS E LAVRATURA \pA ATA: Dispensada a ~ei~a dos 
documentos re\acionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembléia\ Geral 
Extraordinária, ~a vez que são do inteiro conhecimento dos presentes, e autorizada a 
lavratura destajta na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, Parágrafo 1 º~~~Lei nº 
6.404/76. 1 ! 
DELIBERAÇ ES: Após exame das matérias constantes da Ordem do Dia,! o JBanco 
Santander, únicó acionista do Banco Real, deliberou: (1) aprovar, sem qualquer l~e~salva e 
nos exatos termbs aprovados pela Diretoria· do Banco Real, conforme reunião re~i4da em 
14 de abril de l 2009, o Protocolo, cuja cópia foi autenticada pela Mesa e farr parte 
integrante desta! ata como Anexo I; (2) ratificar e aprovar a contratação d4 ftnpresa 
especializada D , loitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, com sede na Çt~ade de 

: , J 

1 

1 

1 [_,_____ 
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~ Santander 

Ao 

rn.u1ULULU ) ) ~ 

' Bmco SANT~ER (BRASIL) s.À.· ~ 
. . CNP1 n•'90.-400.888/0001 ~1 

. N1RE JJ300JJ20~7 

Slo Paulo, 30 de abril de 2~ó9. · 

'Jurldico Societário .C062/2009 

,. ·-

BANCO CENTRAL DO B~ll. 
IAMCO WITlAl DO 1wn,. -·~-8111.~ tECllf IG'TV1 I QTÇP2 

I)epartamento de.Organização do Slstema ~ancelro - DEORF · 

Gerência Técnica em Slo ~aulo - GTSP2 

.Prezados senhores, 

! 

.. 
15 MAi 2009· · 

PROTOCOL·o 

BANCO SANTANDER (BRASII:,) S.A., insaito no CNPI 

nº 90.400.88.8/0001-42, com sede na capital ·40 Estado de São Paulo, na Rua ~ador Bueno . . . . . 
.qº 474, vem, por :·seus .Diretores Executivos infra-assinados, nos termos da Resolução nº ·. 

3.040, de· 28/11/20'0'.!;°êfo Conselho Monetário Nacional (e ·seu Regulamento anexo) e ·c1a 

Circular nº 3.179, de 26/2/2003, do Banco Central do Brasil, reqqerer a V.Sas. a autorização . . 
· para o ato de re~rganizaçio sotjetária consistente na incorpÔração do Banco· ABN AMRO 

Real S.A., in.(crito no CNPJ nº 33.066.408/0001-lS~ implementada através das assembléias . . 

gerais·cxtraordinárlas realizada~ em 30 de abril de 2009, conforme anexos. 

Para tanto passa a prestar as informações e esclax:ecimcntos a 

seguir. 

1-DAREORGANIZAÇÃOSOCIETÁRIA , 

As administrações do Banco s·antander (Brasil) S.A. ("Bancó 

Santander'') e ~o Banco ABN A.MRO ·Real S.A. ("Banco Real"}, ~ reuniões Rali~ em 

'14 de abril 4e 2009, decidirmn aprovar. e encaminhar à deliberaçlo de seus acionistas a 

implementação de. uma r~r&mll:7~ societária envo~vendo as duas insti~· icn::\ 

de forma que o B9:11co Real, subsicµma integral.do Banco San.tar11a~ 

.$ Compan\úa, com fundamc;q~ nos artigos 22-&,~ii~~~«:..'il~. ;WN!!~ 
. ·. · , , • · · 1;11~ Q\,fll'::> , ,l :\.•11~\/Hl.' 7'31 • f'ç~:,nm,....,, 

Rua b,ador BuelllJ n• 47~-'CBP:"f!l'~Yr-9"() 

· s_ão Pat1T~ t 4 QU , 20 
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.~ Santander 
1 BANCO SANI'O{l)ER (BJUSIIJ S.A.. 

CNPJn•90.400.888/000J42 . 
NIRE 35300331'061 

t· 

Devidamente convocadas e- realizadas as assembléias. gerais~ 

para as quais foram observadas to~as às·prescrições legais e t!c~amentares apli~vcis, restou 

aprovada .. a incorpo~ção do Biui~ Real pel<j Banco Santan~er; que ~> sucedeu em todos QS 

s~ direitos e obrigações, ficando extinto, conseqüentemente, o banco incorporado. 

Os objetivos precípuos da incorpor.ação foram: (i) <;<>nsolidar 

os investimentos .d·o Grupo Santander no país, com o consequente fortalecimento de sua 

emutura operacional e organizacional e ·a .unificação das suas atividades; e (ü) integração das 
1 

atividades bancárias das Companhias . 

. A :implementação da inJoração representa uma etapa 

relevante do processo de simplificação, integração e consoli~çio das operações financeiras o 

dos investimentos do Grupo Santander no Brasil. . . 

· A . incorppração -justifica-s~ também na medida em . que 

encontram•se concluídas as princípais atividades que pc4nitem a conclusão dos negócios 

através de uma .wúca entidade jurídica, permitindo a honsolidaçio para todos os fins 

comerciais, contábeis e ~cciros, e p~tirá a conclusão do plano de ~tcgraçio 

operacional, 'ádnÚnistrativo ~ tecnológico que v~ sendo linplementado a partir da aqÚÍSição 

do ~ntrole do Banco Real em julhÓ de 2008, seguida da incorporação das ações de emissão 

do Banco Real pelo Banco ~antaóder, oconida em agosto ijc 2008, em especial com relação 

aos aspectos de govemança cor_porativa, atividades comctciais, ·atividades ~tivas e 

pessoal. 

A ine:orporação .· · permitirá também a simplificação e 

ració~zação · da atual estru~ 1~cletária das Companhias com a redução de custos 

administrativos, especialmente aqueles relacionados às obrigações legais e contábeis. 

consequência dessa 
·\ 

diz respeito · às dependenci~ 

ea1 

como 
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~ Santandt-:i-

BANCO"SÃNT.4NDER (BJUSII,J S.A. 
CNPJ n• 90-.400.888/0001-11 
~ 3SJOOJJ1067 

loc:aliudaS nas Ilhas Cayman, a partir desta data, deverão integrar as ~ atividades passand~ 

a atuM através de uma linica agência, mantendo as mesrµas atividades comerciais que estavam 

em curso de .maneira separada.. n·cssa forma, requer a reaplicação de recursos da dependei,,.~~ . 

·do Ban.co Real para a d~endêncil': do· Banco Santander, nos·termos do-MNI 1.4.2.1'2·'.'a'\ 

Tal pedido de reaplicaçio de capital da agência _do Banco 

R~ para a agência do Banco Santander em Cayman, ora requerido, tem como objc,tivo 
• t . • 

adequar o volume de r~os pr6prioa alocados à Agência e suportar a manutênçio· e o · 

crescimento previsto no vôlume dos negócios. 

Com ~sas razões ·e-justificativas âcima, requer a·aprovaçlo 

da incorporação do Banco Real, na forma do art. -10, inciso ·i:x; alínea "e", da Lei nº 4.S9S, de 

31 de dezembro de·l964.' 

.··w· . t?- ~ .:.1~: . ~ 
. . pedro P!"~~ ~~.fre1'4cu\c E.~ 

. • MartinS de AnmJo ~ct 
r.fa,t0ArJOnto BANC~ SANTANDER (BRASIL) SÁ 
Diretor ExecutTv . . . 

·~ 

, • , A ,.,• .. l ', o, "' 
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IJA.NCO SA.NTANDER (BRASIL) SÀ. 
CNPJ n• 90:400.888/0001-42 : 

RELAÇÃO »·E DOÇUMENTOS ANEXOS 

"(Carta J~dlco So.cletárlo nº C062/2009) 

BANCO SANTANDER <BRASIL} S.A, 

N1RE 3$300332067 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 30.DE ABRIL DE 2009 

Doe. 01 - 2 (duas) vias originais do "Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de 

Incorporação do Banco ABN AMRO Real S.A. pelo Banco Sanf:andcr (Brasil) S.A.''; · 

. 
Doe. 02- 2 (duas) vias originais do Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil do 

Banco ABN AMRO Real S.A. elaborado pela Deloitte Touche Tohmat.su :.\uclit.ores 

· Independentes; 

Doe. 03- 2 (duas) vias originais da A.ta da Assembléia Geral Extraordinária do Banco 
. . . . 

Santander, realizada em 30.04.2009 às.15 hot:as. deliberando sobre a incorporação do Banco 

Real, ·a nomeação. dos peritos .(-empresas especializadas) para a · ~valiação <lo patrimônio. e ., . 
outros itens da pauta, na forma da lei; 

Doe. 04 ~ 2 (duas) vias originais da relação ·de filiais do Banco R~ál, sucedidas pelo B~co 
Santander; 

Doe. 05 - Organograma do Conglomerado tconõmico Santander de todas a.e; empresas, com 

os respectivos percentuais de capital votante e total detidos, elabora.do antes da incorporação 

do Banco Real - 1 (uma) via original; · · 

Doe. 66 - ~ganogwna do Co~glom'.ci:ado· econômico Santander .de todas as emprésa..c;) corri 
. . . 

os respectivos percentuais de capital votante o total detidos_ elaborado a 

Sanco Rcal-1 (umà) via·original; 
. \ 

' . . . 
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. BANCO SA.NTANpER (BRASIL) S.A. 

CNPJ n•90.400.888/000J42 
NIRE iSJOOJJl067 

Doe, 07 -2 (duas) vias originais das Abis das Reuniões da DiretoriaBxecuti:va e do ~nselho . . . 

... . . ·de ·Administração do Banco Santander, realizadas em 14.04.2009, 15h30min e 1~ hor~1 

· ~ectivament.e; 

Doe. 08 - Edi~ de convocação das."assembléias gerais dos acionistas do B_anco Santander, 

sendo: 

- 3 (tr!s) vias originais do "Diário Oficial do Estado de São Paulo", edição dos dias 15, 16·-e 

17 de abril de 2009; 

- 3 (tr&) vias ori~s daº"Gazeta Mercantil", edição dos dias lS, 16 e t 7 de abril de 2009. 

•"' 
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:,,. 

BANCO SANTANDER (BWIL) S.Ã. 
CNPJ n• 90.400.888/0001-42 

NIRE JSJOOJJ20~7 

. BANCO ABN AMltO REAL S.A. 

ASSEMBLÉiA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE ~RIL DE '.2009 

Doe. 09 - 2 (duas) vias originais do "Instrumento ·Particulàr de Protócol~ e Justificação ·de . . . 
Incorporação do Banco ABN AMRO Real S.A. pelo Banco Santander (Brasil) S.A,."; 

Doe. 10-2 (duas) vias originais do Laudo. de·Avaliação do Patrimônio 'Líquido Contábil do . . 
B~co Real elaborado pela Deloitte Touche Tohma1su Auditores Independentes; 

! . 

Doe. 11 - 2 (duas) vias ~riginais da relação de filiais · do Banco Real, sucedidas pelo Bánco . 

Santan:der; 

Doe. 1l - 2 (duas) vias originais da Ata.da Assembléia OcraI·Extraordinária do Banco Real 

realizada em 30.04.2009 às 11 horas, deliberando sobre a incorporação pelo Banco Santan4er, 

a nomeação dos peritos (empresas especializadas) para a avaliaçio do patrimônio, e outros 

itens da pauta, na fornia da lei; 
~ 

Doe. 13-2 (duas) vi.as originais da Ata da Reunião da Diretoria do Banco Real, realizada cm 

14.04.2009 às 14 horas. 

, . 

• Rua Amaào"'r Bueno n• 47' - CEP: 0/7. 
. . São P11t1lo/Sf!h.JJ, ·. 1 



~ Santander . sp 
B&CO SÂNTANDER (BJUSIL) S.A. 

ê::NP J n• 90.400.888/0001-42 
NIRE 35100JJ1Ó67 

.. DEMCU,STRACÕ'8·FINANCEIRAS DO BANCO 
~~' .. 

SAN'I'AN])ER <BRASIL} s·.A. ·Jç DO.BANCO ABN AMRO..REAL S.A. DE 31 DE 

r.µRCO pt 2009.COM O 'PARECERDOS AlJJ>ITORES INDEPENDÉNTES 

; . ·»oé. ·14 _: 2.(dúas)·'1ias ~ri~s ~ D~onstr~ções Financeiras do Banco Santander; 

Doe. 15 - 2 (duas) vias originais das ·Demonstrações Financeiras do Banco Real. 
-,il;; :: . 
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PAULO ROBJ:RTO ftRNANDES, 9° Tabelião de Notas da Coraroá 

Da Capital do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.. .... -
1 \ 

/ \ 
1/ 

;( ' I '; '\.. i 

'\ _1 l. 1 \ l /\ ; / 
C, E,R T I F I e A a peçlido 'êre p7sso__a interessada, revendo os ivros de notas/ vefificou !· . 

constar no de ~º 8875, .folhas 243/245, a procuração no ~eguinte teor: 'PROCµRAÇAOj, _ 

BASTANTEJQUE FAZEM: BANCO SANTA~DEr({BR'ASIL) S.A. e SANTANbER' BRASIL! 
_1 , ' , r 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. SAIBAM quantos este público instrumento dei' 

mandato bastantévire;-que, aos T~l~TA E ut, (31) dias ~o mês de JULHO, dó ano ~et ' 
/ ' - \. :/ \ \ 1 

dois mil e riove (2009), nesta Cidade e CorT/Íarca da Capital, do,..Esta'do de São Paulo,111esta1: 
' \ / / t \ { ,. ,. 
servJntia, perante mim escrevente autorizado do 90' Tabelião dé Notas, compàreceramj 'i 

J --- T \1 "-- . 
como OUTO~GANTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (atual deno;ninaçao social : ~ 

do Banco Santander S.A., sucessor por incotporaçãO' do Banco lABN AMRO Re~l S.A.j1 ~ 
1 f ./ ' \ ' 

-pNPJ nº 33.066.408/(')001-15, ~ jo proc~ o encontra-se em fase de homologação pelo' 

, J 1anco ~entrai do Brasil), éom sede ne,sta Capi\!ll(do Estado d,e São Paul? na Ru~ , 

~ mador Bueno, 474, inscrito nc5 CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 fo/ no registro de 

' empresJs NIRE n~ 353093320t7, co~ se statu~o Social consolida"do em Asseinbléi~ "' 

Geral Ordinária e Extraô~f~~ IV aôril de 2008, cujJ Ata enc'1>ntra-se 
-....., 'O P(!'>SO,>.S NATURAi 00- '-. 

devict~mente arquivada nã !,fo 1.'t~iirfelêia ~ o E tado defSão Paulo ("JUCESP") sob J ='' 
\ ' 0 F'Q1.1 "lll~~ 64}i!/'•c,,h-(ffe ~ -

2010 o{ ...... , • ....,, i ' • .0-'11 -- ··~(. ~/ n 1 4 WJO 1::.;.:::.~~".~:·:.::t ""'"' -- \ . \ _ . : / 
1 

m1n1m1Uíf11m1m1m1111fflMi,I ~ ... ~, ., .' .. ·~ ~~~0:,~;;;NTRD 1 
10202602572679.000483179-1 àê ' cA&iten FONcJFAX: tt-32582611 
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, 1 \ --> I l 1-' 
/. ~ 1 -..11 1, \.; 

NA~IMENTO, inscrita na OAB/St-' sob º \!1º 218.978 e nq CPF/MF sob o nº 216.6~.828- I 
.1.. , }, 1 1 

74; ARISTlwES JOSE CAVICCHIOLI FJLtj,0,1ins9.rito na OAB/SP sob o nº 139.279~ ' no /: 

CPR/MF sob o nº 149.185.658-08; CIBELE ~Pli. inscrita na OA-.B/SP sob o n0s"t11 .879 e 

no CP~ MVsob o nº 089.~7.658-4§; CLESTON JIMENES CARDOSO, inscritó na l 
) / , -

Ot B/SP sob o nº 97.~14 e no CPF/MF sbb o nº 052.251.2p8-90; DANIEL SÇ)DEROj·· _ 

VALERlô, inscrito na OAB/SP sob o nº 216.152 e no CPF/MF sob o nº 216.014.828-84; 
1 1 , I '- 1~ 

DEBORA flRtS SILVA E SANTOS, inscrita nr OAB/SP sob o nº 155.949 e no C~F/MF , 

sob o nº 182.806.908-67; DEMETRIO OLIVEIRA DE PAULA, inscrito na OAB/SP sob o nº 
I 

118.583 e no CPF/MF sob o nº 070.975.868-50; FERNANDA Hlfy\lCHI, inscrita na 1. r I \.,. ( l 1 

OAB/SP sob o nº 233.513 e no Q.;PF/Ml_ sob o nº 221 .542.408-79; JA~ICE DE SÁ GARAY, . 

i1scrita 'na dAB/Sf/ sob o ~? 266.279 e n'.o CPF~MF sob o nº ~4.632.2Í0-20~ MARIA l l 

APARECIDA MOZÀRT DA SILVA, inscrita na OABtSP sob o nº 133.334 e1J10 CPF/MF sob 
\ \ / 

o nº (052.658.698-24~ MARIA EUNICE GONZALEZ BRUDER ALBERTI, inscrita na j 
OAB/S'P sob o nº 105.751 e no CPF/MF Job o n~ 033.42,.638-24; SYLVIA(HELENA ~ 
HOFFMANN MIRANDA DIAS, inscrita na OA.!3ZSP sob o n~ 177.874 e nêiPF/MF sob o nº I 

i ) 186.892.478~58; VIVIANE MIYATA, insêríta na OfB/SP sob o nº )70.226 e n:"CPF/MF sob 1 

, i o nº 251 .941.258-52; SAMUEL AMOROSO DAMIANI, inscrito___,,na OAB/~P sob o nº 1, 

i 132.927 e no ,CPF/MF sob o nº 132.3451l48-30( NADIA CELINA AOKI BORGUÊZAN, : "\ 
i -' I ..._,, / / [' 

j inscrita na OAB/SP sob o nº 155.163 e no CPF/MF sob o nº 176.250.838-96; f1ERNANDA 1 
I= ./ 1 1 
i / BALDOINO DE MENEZES YAMAMOTO, inscritã'-na OAB(SP sob o nº 177.033 e no 1 

j C~F/MF sob o nº 084.719.008-07; MA~DA MARfA LEMOS MESTRINEL, i scrita na 1 -~ ~ 
OAB/SP sob o nº 200.670 e no CPF/MF sob o nº 936.721.288-72; SUELI MI IKO ANDO 

TAMAOKI, inscrita n~a OAB/SP sdb o nº 192.334 e n~ CPF/MF sob o nº 253.295.448-58; 1 ~ 
- , l 

RENATA AKEMI PACHECO FERREIRA, inscrita na '0AB/SP sob '9 nº 222.373 e no t R l ' 1 

/ CPF/MF sob o nº 277. 720.618-03; ERIKA _:HIMAKOISHI, inscrit~ na OA~/SP sot? er-nº '. 

131 .750 e no( CPF/MF sob o nº 152.3,51 .588-06; CARL<()S SHIGUEJI OHARA, inscrito na , 

O~B/SP sob o nº 9M05 e no CPF/MF sob o nº 731 .750.568-49; BERENICE\! 

CONGENTINO CARNEIRO, inscrita na OAB/SP, ~ob o_nº 186.445-B e no êPF/MF sob o nº 1 
,,, / ~ ' 1 ,j._ _J ' 1, 1 I 4 \ \.... 245.778.658-40; SUELI XHIPÓLITO DE SOUZ RIGUEIRO, inscrita na OAB/S\. sob o nº " 

(~ 66.364 e no CPF/MF soij o nº 032.418.608-84; ;;ERlA iL1V1:IRA FARIA, inscrita na .) 
1 

OAB/SP sob o nº 236.183 e no CPF,~ : ~~d,n~ rc 
1
1.538-89; ROSA HELENA SILVA, 

I • 1,": ~ t s:,"'"'S 'VI i'.,R>.1s o 

inscrita na OAB/SP sob o nº 228~ :~Ú10:S~f.{~tf~ f·o n° 115.666.698-80; SÍLVIA ( 
~:;;~"'Y''""'" - ·_ - .... > j \ / / 

IH\lffllll\ffllllllllllll\ . ~ ~u·~~:_'g~""':i~~""'º / .J\ / 
'z_ 1~2026025%679.000483180-5 ·-' 
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9° TABELIÃO OE,fllOTAS 

/ 

-.::'..Z.:-i':..:-:: 

\_ )i 
seus cancelamentos, protestos cambiais de tltulos, desistência do protesto, requerendo o 

que for mister no interesse dos Outorgantes, adjudicar ~ arre~atar- bens, apresentaJ 1i 
defesas, reclamações, consultas, recursos e pedidos de 

I 
reconsideração perante to~as a · 

\ a'utoridades administ atiya~ inclusive Prefeituras, Tribunal d~ Impostos e Taxa~·~ Estado, ; / 

( Conselhos de ContribJintes, usando p~ra esses fins inclu ive os poderes constantes da 
\ ~ / \ \ _.,'i 1 

letra "a"· supra, pode~do nomear prepostos del~s Outorgantes, fixando as atribuições, 

respectivas no ins,trumento competente e substabelecer no todo ou-.é'm parte os~ oderesl 

constantes do presente m~nd~to, enfim praticar os atos que se fizerem necessárfos ao b~l
1 

I 

e fiel cumprimento do presente mandato. - De f omo ctssim o disseram, do que dou fé( Os1 

1 I / 11 ; 1 
r~presentantes da Outorgt nte, com/ endereço comercial na Cidade de São Paulo, são"ôs 

Senhores: OSCAR RODRIGUEZ HERRERO, espanhol, solteiro, administrador, po\tador do 

RNE nº V485694-0, inscrito no CPF/MF sotf o nº 060.185.177-39/ e ARNALDO ; , 

PENTEADÓ LAUDISIQ,. brasileiro, casado, advogado, porta;r do RG nº. 8.147.151j 

11>.'L.,~~;.1 S
1
SP/SP, irTScrito no CPF/MF sob o nº. 089.070.238-16. - Pediram-me lhes lavrei este l :.. 

-~ - d ) ' 1 
"'-"Y>""'"". 5 instrumento que. li o em voz alta\, foi acbádo em tudo conforme, ~eitaram, outorgâram e 

«w-.,,c-vu:1,J assina\n. Eu, (Rafael Dei Neri) (Escrevente ~Jtorizado o lavrei. Eu, JOSE SOL.ON1 NETO, . / 
g ( / \ 1 

'"-'"'"""'""'',: Tabelião Substituto, a' subscre~0 e ~ssino. (a.a.) /Ili/ OSCAR ROpRIGUEZ HERRERO / ( 

.t;ti:si!tti! ARNALDO PEN'i~DO LAUDISIO 11.f.!1 (Paga as taxas ao Estado, ao IPESP, ao Registro ; 

1\... Civ"R ao Tribunaj;de Justiça e a S~ta Casa). 1) CERTIFICO QUE O PRESE~TE FOI : 

~ SUBSTABELECIDO COM RESERVA DE PODERES, NESTA SERVENTIA, LIVR"o 8999, 1 
i ' I 1 
:;: FOLHAS 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147;"149, 151, 153, 155, 157, 161, 63, 165, 167, 

. !ã ../ 1 
.;t ' ~ \ /' t " .. 111, 175, 111, 181, 18a, 185, 187, 189, 191, 19-,, 195, 197,,-199, 203, 205, 201,209, 211, , 

I ' 
· 213,,217,219,221 , 223, ~25~29,235, 237,239,241,243,245,247,249, 251',253, 255, , 
' \ fl 

'-"'l'fi.l..,.,..,_,__, 257, 259, 261, 265, 267, 269, 271, 273, 277, 279, 283, 285, 287, 2~9, 291, 293, 295, 297: 
1 ' 

299, 301,303,305, 309,311,313, 31~ 311, 319, 321, 323,(3?5 121, ~29, 33Y33, a31, 1 

~ 339, 341,343, ~45, 347, 349., 351,355,357,359,361,363, 365,369,371,375,377,379, J 
383, 385, ) 387, 389, J91, 393, 395 e 3!?, AOS 05~ 1.~69. '2) CERTIFICO QU

1
E 'o 1 

PRESENTE, FOI SUBSTABE CIDO COM RESERVA DE PODERES, NESTA l 

. ~ SERVENTIA, LIVRO 901á, FOLHA 267,269,273,275,277,279,281,283,285,319,321 )I, 
~ # 1" AUTE"J rt ÁOZoc 1 / , J: 

\ ~ 337, AOS '30.11 .200~ ~~fJtf~~ .,M 011 '~+UE O PrESENTE FOI SUBSTABELECIDO : 

Un,10 nttrn,clonal \ COM R~SERVA DE p~~~: .~7~t !·: S~RVE~TIA, LIVRO 9094, FOLHAS ~ 75 E 176, 1 \: 

t.j;;-- AOS_ 18/02/2010; 4) f E~ l~t~O Ql:JE.Q P ~!ÍE E FOI SUBSTABELECIDO cqM -.. ) 

:f:. IIIIIÍIIDmm'mlYJi1Ui1~··w ~ 
. 1020260257267~00048ll181--3 ~~~~~d 

P.02639 R:010181 '1ii 

RUA QUIRINO DE ANDRADE 237 CENTRO 
SÃO PAULO SP CEP 01049..010 

FONE/FAX: 11-32582611 

; I ~ / 
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Renato - RICAR:DO.PENACHrN) } 

"-
11 

1 º. T~A.SLADO 

SUBSTABELECIMENTf> DE PROCURAÇÃO BA\TANTE ~UE \ r .\ZE~ CIBELE RAPIS ~ e , 
1 

·i~ 

CLESTON JIMENES CARDOSO. 1 \ \ ji l~ 

\ ( \ / / ~ ) j' i ,t 
'I . jl:'C 

' \ • \ 1 ,. ,r,,-::;-

1 SAIBAM 'quantos este público instr mentb de sub~tab7~cimento de (p~ocqração bastante virem que, ,~os 1 °-
. 1 ~ , ' . ~~ 

\ C~CO (05) dias f o mes de NOVEMBRQ, do ano de DOIS ~ E NOVE (2~09), ~sta Cidade e êomarca , !l 
J da CaP.itl}l 'do Estfa o de São Paulo, neste 9° Cartório de Notas·situado à Rua Quirino de Andçade, 237, Centro, 'li 

' ilfÍ': 
perante mim ~crevente Autorizado e do Tabelião, que a subscre~e. compareceram c mo ,~1

1r 
SUB~TÀ.BELEC~NTES: CIBELE,RAPIS, divorciada inscrita na 0Af3/SP sob b nº 111.879 e no CP1JMF 

)
so o nº 089.867.658-45 e CLESTON JIMENES CARDOSO,l asado, inscrito na OAB/SP sol, o n~ 97.814i ij ~~.~ 

1 1 !1:.1~ 

no CPF/MF sob o nº 052.251.208-90, ambos brasil~iros, advogados, domiciliados na Avenid~ lnterlagos O 11 '-: 

.501 , no bairro de lnterlago ,. cidade de São P
1
aulo-SP; - os presentes, qué se iden~ificàram através dos i IJ!llt 

documentos supra m\ ncionados, ora exibidos, e do q~e dou fé. · E, pel~s referidés"""ÕÜtorg1'ntes, me foi dit '!(!11! 

'-../ I I 
que; por este público instru'\'ento e na melhor forma de,díreito, vinham SUBSTABELECER, como de fato e 

1

. 

na vefdade SUBSTABELECIDOS ficam, com reserva de iguais para si, nas pessoas de: RIÇ~Õ 1-:!11 

PENAClfN NETTO, inscrito n,a OAB nº 31.4405 e no CPF/MF/ 045.044 .888-68 e Ç~RLOS AUGlJSTO 1· · . 

NASCIMENTO) i~scrito na OAB nº 98.473 e no CPF/MF 099.722.558-08, ambos com escritório na RUA 1
1 fit~ 

- J = 
DR. RENATO PAES ~E BARROS, 714 - CJ 111 / 112, São Paulo, Capital; os potere~ que v,es foram pi ~ 
outorgados através da procuração' por instr6merlto público lavrada nest-as notas, às follias 243 e 245 do livro j illrmin 

8875, aos 31 de julho de 2069, por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., inscrito no CNPJ/MF sob\ o rJ' 11 
..-:-

90.40Ó.S88/0001-42, com sede nesta Capital \ a Rua Arr/ador Bueno, nº 474 e SANTANDER BRASJ.\, [. ,. 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., inscrito no CNPJ/MFl sob o nº 00.589.171 /0001 -06, \com sede l 
neste Estado,\ na Cidade de Barueri. na Alameda Araguaia, '\º )63 1 /641, onde se lê: representar os outer~nfusn 

(a) no foro em geral, nos termos do Artigo 38 do Código d~ Processo Civi} podendo receber citaçõ9, 1 

/ intimações) prestar depoimento pessoal em Juízo, confessar, transigir. desistir, renunciar, juntar e/ou retirar 1· 

documentos, usar dos recbrsos ·legais: levántar depósi t'os, receber e dar quitaÇf>eS relativ{s a pendê cils "' . ,;-=~ 
judiciais, assinar auto de adjudicação; nomear prepostos; (b) em processos de falência, recuperação judicial ou 1· iiil 

i l . 
extrajudicial, apresentando dec1 rações de crédito ' ou impugnações, bem ·como representá-los perante os , -

_,/ ,, \ ~ ! 
Comitês e Assembléias Gerais de Credores nes..proce~so\ de Recuperação Judicial e Falência, ~em como nos t) } 
pl~nos de Recupàràção Extrajudicial· podendo participar das deliberações e proferir votos; cJ em r/sposta a 1. 

ofícios judiciais e administr~ti~~lleoA~.&misquer repartições públicas, seja~ (ederais, estaduais ou I J! 
• or1CIA1.. OE REC1ST Ó'&'à6 \ , ),r , .. 

municipais e autárqu icas, pr.ó'ntô~~~ ,\;"'r~gi f 
1
tf~2.erbações, inscrições. e seus cancelamentos, pn'otestos 1..::-

c R cor.• r:•G•Jl!L í.A\ F lt'*<; '\' . 
cambiais de títulos, d~~isi~ytº fa~.~ lpriir, (~ ~;j-~/ eri do o lgue for mister no interesse dos Outoriantes, · I ' "lf . 1 4 y, i,u lU1 H:a tU4 n•:,.~ "· 'l' t ,:'4 I 'f - til L04 .li\. ;!f ...-

~ 0 OU J.t-• .><,, ~- .X,U J:t O 

- ! 

1Dlll ll[OOJ~~~~!!!!!~~!li~"'t 11·1~fii 1~11il ~:'r-R~ f'Í~!~~~=~~RO 



PENACHIN E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

SUBSTABELECIMENTO 

Outorgante: RICARDO PENACHIN NETO, brasileiro, casado, advogado, inscrito 

na OAB/SP sob o nº. 31.405. 

Outorgados: DANIELA MIE KIKUICHI , brasileira, advogada, solteira, inscrita na 
OAB/SP sob o nº 216.998, MARIA FERNANDA DE FREITAS PENACHIN, 
brasileira, advogada, solteira, inscrita na OAB/SP sob o nº 217.887, ROSANGELA 
SAYUMI HIRAKAWA, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob n. 
172.351 , IVAN FABIO GONZAGA DEL BUONO, brasileiro, solteiro, inscrito na 
OAB/SP sob n. 243.486, GLAUBER DE CASTRO, brasileiro, solteiro, inscrito na 
OAB/SP sob n. 242.996. 

Todos com escritório em Campinas/SP, na Rua Barão de Jaguara, 655, 13º andar, 
cjs. 1307, 1308 e 1309-Centro -Telefones/Fax (1 9)3232-8289 e 3232-8462. 

PODERES: Substabeleço, com reservas de iguais para mim, todos os poderes 
que me foram conferidos. 

Campinas, '3 de ~ de 

k~é~ 
/ ,,RICARDO PENACHIN NETO 

OAB/SP 31.405 

Rua Barão de Jaguara, 655 - l 3°andar, cjs. 1307/08/09 
Campinas· SP 

e-mai l: campinas@penachin.com 

2010. 

Tel: ( 19) 3232-8289 
Fax: ( 19) 3232-8462 



ADVOCACIA -----

MICHEL ROSSI E CARIANI 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

ILMO. SR. ADMINISTRADOR J UDICIAL 
DR. JOSÉ CARLOS KALIL FILHO 

PROCESSO 
NºORDEM 
AÇÃO 
RECUPERANDA 

nº 602.01.2009.024980-2 
1152/ 2009 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
GERBO ENG ENI IAIUA E MANUrATURA LTDA 

BANCO BRADESCO S/ A, por seus advogados que esta 
subscrevem, nos autos do processo em epígrafe, em atenção aos ditames da lei nº 11.101 / 2005, frente a 
designação da Assembléia Geral de Credores, apresentar a inclusa procuração e substabelecimento e 
indicar seus respectivos representantes: 

1-SILVIO CARLOS CARIANI - OAB/SP 100.148 - CPF N" 099.151.818-76 - CASADO - E ND: RUA FRANCISCO PRESTES 
MAIA, 174-JD. PAULISTANO - SOROCABA- SP - CEP 18.040-650; 

2-ALEXANDRE GAMALLO OURAN - OAB/SP 168.725 - CPF N" 273.333.808-07 - CASADO - END: RUA FRANCISCO 
PRESTES MAIA, 174 - JD. PAULISTANO - SOROCABA - SP - CEP 18.040-650; 

3 - EMERSON FERREIRA STEFRANI, brasileiro, casado, bancário, Rg nº 22.047.182-4 e inscrito no CPF/MF sob nº 
171.113.188-11, com endereço come.reia! à Rua São Bento nº 233 - Sorocaba; 

4- FABIANO HENRIQUE POMPEU, brasileiro, casado, bancário, Rg n" 24.923.494-4 e inscrito no CPF/MF sob nº 258.666.438-
11, com endereço comercial à Rua São Bento nº 233 - Sorocaba; 

5 - DIEGO BASÍLIO NAVARRO, brasileiro, casado, bancário, Rg nº 300.720.958-73 e inscrito no CPF/MF sob nº 26.348.748-49, 
com endereço comercial à Rua São Bento nº 233 - Sorocaba; 

~ichel Chedid Ross1 
OAB/ SP 87.696 

Rua r Francisco Prestes Maia, 174 - Jd. Paulistano - Sorocaba/SP • CEP 18.040-650 
v (15) 3233 1953 (fax e vo:ri - 9786 9549 - Internet www m1chelross1canam.com br- e-mail: ad11ocacia@m1chelross1cariani.com.br 
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2° TABELIÃO DE NOTAS 
OSASCO-SP 

.. \ 

COMARCA DE OSASCO -ESTADO DE SÃO PAULO 
TABELIÃO ANTONIO CARLOS DA CUNHA 

.. 

* LIVRO Nº 929- FOLHAS 131 -1° TRASLADO* 

SUBSTABELECIMENTO PARCIAL DE PROCURAÇÃO BASTANTE QUE 
SANTONASTASO E OUTRO", COMO ADIANTE SE DECLARAM.-

S A I B A M quantos este público instrumento de Substabelecimento Parcial 
Procuração virem que aos oito (08) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dez (2010), ne 
Cidade e Comarca de Osasco, Estado de São Paulo, em Cartório, perante mim Tabelião Substitu 
compareceram como Outorgantes: MARGARIDA SANTONASTASO, brasileira, solteira, bancá 
portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.181 .757-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 065.451 .688-
e EMERSON DOS SANTOS, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG 
20.648.124-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 117.960.048-71 ; os presentes, por mim identificados, 
virtude dos documentos apresentados, do que dou fé.- E, por eles Outorgantes referidos, me foi dito q 
por este público instrumento e nos melhores termos de direito, "SUBSTABELECEM PARCIALMENT 
como de fato SUBSTABELECIDO PARCIALMENTE TEM, com reservas de iguais poderes para si, 1 

pessoas de ALEXANDRE GAMALLO DURAN, brasileiro, casado, advogado, portador do documento 
identidade profissional OAB/SP n.º 168.725 e CPF/MF 273.333.808-07 e SILVIO CARLOS CARIP 
brasileiro, solteiro, advogado, portador do documento de identidade profissional OAB/SP n.0 100.141 
CPF/MF 099.151 .818-76, ambos com endereço comercial na Rua Francisco Prestes Maia, n.0 174, Jan 
Paulistano, na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo; EMERSON FERREIRA STEFRANI, brasile 
casado, bancário, portador do documento de identidade RG n.º 22.047.182-4 e inscrito no CPF/MF sob 
171.113.188-11 , FABIANO HENRIQUE POMPEU, brasileiro, casado, bancário, portador do documento 
identidade RG n.º 24.923.494-4 e inscrito no CPF/MF sob n.0 258.666.438-11 e DIEGO BASil 
NAVARRO, brasileiro, casado, bancário, portador do documento de identidade RG n.0 26.348.748-4 
inscrito no CPF/MF sob n.0 300.720.958-73, todos com endereço comercial na Rua São Bento, n.0 233, 
Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, parte dos poderes que lhes foram conferidos pelo "Ba 
Bradesco S/A", conforme procuração lavrada nestas notas, aos 08/06/2010, às páginas nº 105/112, do 1 
nº 91 O, poderes esses tão somente para o fim especial de, agindo sempre em conjunto de dois, represe 
lo, na qualidade de Credor, na Assembléia Geral de Credores da empresa GERBO ENGENHARIJ 
MANUFATURA L TOA., cuja recuperação judicial tramita perante a 02ª Vara Cível da Comarca 
Sorocaba/SP, autos do processo n.º 1152/2009, sendo a primeira convocação designada para o 
13/09/2010, e segunda convocação para o dia 17/09/2010, ambas às 14:00 horas, a serem realizada~ 
Sala de Audiências da 02ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP, localizada na Rua 28 de Outubro, s 
Alto da Boa Vista, na Cidade de Sorocaba/SP e em quaisquer outras datas a serem designadas, podei 
referidos procuradores, deliberar sobre o único item da ordem do dia, discutindo, votando e, se for o e. 
aprovando o plano de recuperação apresentado pela devedora, concordando com taxas de juro 
encargos, prazos, condições e forma de pagamento, aceitar garantias, firmar termos, compromissc 
declarações, transigir, praticar, enfim, todos os atos tendentes ao fiel desempenho do presf 
substabelecimento. Este substabelecimento de procuração tem validade de 180 (cento e oitenta) dia 
contar desta data, sendo defeso o seu substabelecimento.- E, de como assim disseram e outorgaram, 
fé e me pediram que lhes lavrasse este Substabelecimento de Procuração, a qual feita e lhes sendo lida 
voz alta, achado conforme, aceitaram e assinam, dispensadas as testemunhas instrumentárias, conto 
facultam as Normas de Serviços da Corregedoria Geral da stiça.- Destas:- R$ 83,50; Secretaria 
Fazenda:- R$ 23,73; IPESP:- R$ 17,58; Registro Civil:- R$ 4,40 Tribunal de Justiça:- R$ 4,40; Santa Ca 
R$ 0,84.- Nada Mais, dou fé.- Eu, (a.) ANTONIO CAR NOTTI, Tabelião Substituto, a escre 
subscrevi.- (a.a.) MARGARIDA SANTONASTASO - DOS SANTOS.- Nada Mais, dou 
Selada Legalmente.- Trasladada em Seguida.- Eu,.. ......... (ANTONIO CARLOS ZAN01 
~:s~~~ião Substituto, a fiz digitar, conferi, achei el m tud , dou fé, subscrevo e assino em púl 
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PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZEM:- , "BANCO BRAOES1='0 S/A E OUTROS", COMO 
ADIANTE SE DECLARAM. ( ' 

S A I B A M Quantos este público instrumento de procuraç.ão virerrt que aos 
oito' (08) dias do mês de Junho (06) do ano de dois mil e d~z (201a) , nêsta Cidade e Comarca de 
Osasco, Estado de São Paulo, República Federati\l.a do Brasil, em diligência à Cidade de Deus, Vil9 
Yara, nesta Cidade, onde eu Tabelião Substituto, fui chamado e compareci, ccmpareceram como 
Outorgantes: 1º) BANCO BRADESCO S/A, com sede na Cidade de Deus, Vila Yara, ne3ta Cidade, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº 60.746.948/0001-12, com seu Estatuto Vigente aprovado pela A.G.E 
realizada em 18/12/2009, e devidamente registrada na JUCESP. sob nº 40.027/10-7, em 27/01/2010, 
neste ato representado, nos termos do Parágrafo Primeiro, do artlgo 13 do referido estatuto, por seus 
Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela At,3 da Reunião Extraordinária nº 1.426, do 
Conselho de Administração, realizada em 10/03/2009, e devidamente ràgistrada na JUCESP. sob nº 
181 .260/09-8, em 26/05/2009, que declaram continuar esta a atual eleição da diretoria , sob 
responsabilidade civil e criminal, cujas cópias ficam arquivadas nestas Notas, em pasta própria de nº 
028 sob nº de ordem 138; 20) BRADESCO LEASINGS/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, com sede 
na Cidade de Deus, Vila Yara, nesta Cidade, !Inscrita no CNPJ/MF ~ob n.º 47.509.120/0001-82, com 
seu Estatuto Vigente aproval:lo pela A.G.E./A.G.O. realizada em 30/04/2009, e devidamente registrado 
na JUCESP. sob n.0 221 .951/09-0, e,fTI 29/06/2009, neste ato repre~1.ntado nos termos do parágrafo 
primeiro do artigo 13° do referido Estatuto Social, por seus,diretores, no final nomeados ~ qualificados, 
eleitos pela Atà1 da Reunião Extraordinária nº 35 do Conselho de Administração, realizada em 
30/04/2009, e d~vidamente r~gistrada na JU~ESP. sob n.0 221.952/09-3, em 29/06/2009, cujas cópias 
ficam arquivadas nestas No"tas, em pasta própria de nº 027, sob nº de ordem 003, e pela Ata da 
Reunião 'Extraordinária nº 37 do Conselho de Administração, realizada em 08/06/2009, e devidamente 
registrada na JUCESP. sob n.0 254.825/09-6, em 22/07/2009, cujes cópias ficam arquivadas nestas 
Notas, em pasta própna de nº 028 sob nº de ordem 092; 3°) BANCO BOAVISTA INTERATLÃN11CO 
S/A, com sede na Cidade de Deus, Vila Yara, nesta Cidade, inscrito . no CNPJ/MF sob nº 
33.485.541/0Q01-06, com seu Estatuto Vigente aprovado pela A.G.~./A.G.O, realizada em 20/04/2009, 
e devidamente registrada na JUCESP sob nº .205.214/09-5, em 15/06/2009, neste ato representado 
nos termos do parágrafo segundo do artigo 8° do referido Estatuto Sot ial, por seus Diretoresi no final 
nomeados e qualificados, eleitos pela A.G:E:-, realjzada em 09/06/2009, e devidamente registrada na 
JUCESP sob nº 288.958/09-3, em 17/08/2009, cufas cópias ficam arquivadas nestas Notas, em pasta 
própria de nº 028 sob nº de ordem 074; 4°) BANCO ALVORADA S/A! com sede na Avenida da 
França, nº 409, 3° andar; parte, Comércio, Salvador, Bahia, inscrito no CNPJ/MF sob nº 

3 870.163/0001-84, com séu Estatuto Vigente aprovado pela A.G.E. realizada em 20/04/2009, e 
.. J ...... lº-l--,,-0 ".":N-o -t.:-:a,~de:-:Osull~ ~e:3 idamente registrada na Junta pomercial do Estado da Bahia sob nº 96953937, em 27/10/2009, 
1 ~º' A~~~1• ~.~~~ te ato representado, nos termos do parágrafo segundo do lartigo ar·. do referidq Estatutd Social , por 
Í A 'Te. N,T e A ç "s@ s Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela A..,Ç,.E. , realizada em 26/06/2009, e 

de damente registr?lda na Junta Comercial do Estado da Bahia sob nº 969575.71 , em 11"/11/2009, e 
cuj s cópias ficam arquivadas nestas Notas, em pasta própria de nº 028 sob nº de ordem 070; 5º) 
AL ORADA CARTÕES, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, com sede na Cidade 

~~s;~;;:.,l~;;Eei u;;s::.,, ,.:.:Vila Yara, nesta Cidade, inscrito/no CNPJ/MF sqb nº 74.552.142/0001-06, com seu Estatuto 
n e vado pela A._G.E./A.G.O., realizada em 27/04/2009, e devidamente registrada na 

( #.dt~;f~~iaESP. sob nº 216.390/09-6, em 22/06/2009, neste ato representado nos termos do parágrafo 
~ --=~~ ~ g;;;,:undo do artigo 8° do referido Estatuto Soe/ai. por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, 

eleitos pela A.G.E., de 09/06/2009, e devidamente registrada na JUCESP. sob nº 288.956/09-6, em 
17/08/2009, cujas cópias ficam arquivada~ nestas Notas, em pasta própria de nº 028 sob nº de ordem 
069; 6º) ALVORADA COMPANHIA SECldRITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, com sede e 
foro n~ Cidade de Deus, Vila Yara, nesta Cidade, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.572.412/0001-94, 
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Cidade, inscrita no CNPJ nº 59.438.325/0001-01, com seu Estatuto Vigente a~~iO. 
A.G.E./A.G.O realizada em 14/07/2009, e devidamente registrada na JUCESP. sob n.0 38 , 
em 02/10/2009, neste ato repr~sentado nos termos do parágrafo segundo do artigo 8°, do referido 
Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela A.G.E. realizada em 
09/06/2009 e devidamente registrada na JUCESP. sob nº 267.223/09-2, em 03/08/2009, cujas cópias 
ficam arquivadas nestas Notas, em pasta própria de nº 028 sob nº de ordem 095; 14°) BANCO 
BRADESCO Fl~NCIAMENTOS S/A, com sede na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, inscrito 
no CNPJ/MF sob nº 07.207.996/0001-50, com seu Estatuto Vigente.aprovado pela A.G.E realizada em 
01/12/2009, e devidamente registrada na JUCESP. sob nº 33.484/10-7, em 20/01/2010, neste ato 
representado, nos termos do Parágrafo Segundo do Artigo 8° do referido Estatuto Social vigente, por 
;:,eus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela A.G.E. realizada em 01/12/2009, acima 
mencionada, cujas cópias ficam arquivadas nestas Notas, em pasta própria de nº Q28 sob nº de ordem 
123; 15º) BRADESCO S/A CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com sede na 
Avenida Paulista, 1450,\ 7° andar, Bela Vista, ~ão Paulo, Capit~I . inscrita. no CNPJ/MF sob nº 
61 .855.045/0001-32, corp seu Estatuto Vigente aprovado ~el~ A.G·.E .. , \ realizada em 31/12/2009, 
registrada na JUCESP sob nº 86.304/10-0, em 09/03/2010, neste ato representado nos termos do 
parágrafo segundo do artigo 8° do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e 
qualificados, eleitos pela Ata 421 A.G.o ·. realizada em 15/04/2009, registrada na JUCESP sob nº 
204.169/09-4, em 10/06/2009, e pela Ata 71ª A.G.E. realizada em 28/07/2009, registrada na JUCESP 
sob nº 17.701/10-7, em 13/01/2010, cuja cópia fica arquivada 11estas Notas, em pasta própria de nº , 
029 sob nº de ord0f11 04~; 16°) BANCO BRADESCO BBI S/A, com sede na Cidaçle de Deus, Vila 
Yara, nesta Cidade, Inscrito no CN_PJ/MF sob nº 0,6.271.464/0001-19, com ~seu Estatuto Vigente 
aprovado pela A.G.E. realiza~ em 26/06/2009, e devidamente registrada na JUCESP sob nº 
366.543/09-0, em 2;3/09/2009, neste ato representado nos termos parágrafo segundo do artigo 8° do 
referido Estatuto Sôcial acima mencionado, por seus Diretores, no final nomeados e quaíificados, 
eleitos pela mesma A.G.E., de 26/06/2009 acima mencionada, cujas cópias ficam arquivadas nestas 
Notas, em pasta própria de nº 028 sob nº de ordem 075; 17°) BANKPAR ARRENDAMENTO 
MERCANTIL S/A, \com sede na Alameda Rio Negro, nº 585, conjunto 112-8, Alphaville, na Cidade de 
Barueri, deste Estado, inscrito no CNPJ/MF sob nº 27.098.060/0001-45, com seu Estatuto Vigente 
aprova.?º pela A.G.E., realiza~a em 14/07/2009, e devidamente registrada na JUCESP. sob nº 
385.066/09-0, em 02/10/2009, neste ato representa_,do n.os termos do parágrafo segundo do artigo 8º 
do referido Estatuto Social, por s,eus Diretores, nõ final nomeados e qualificados, eleitos pela A.G.E 
realizada em 14/07/2009, acima mencionada, Fujas cópias ficam arquivadas n~stas Notas, em pasta 
própria de nº 028 sob nº de1ordem 072; 18°) BANCO BANKPAR S/A, sede na Cidade de Deus, Vila 
Yara, Osasco, deste Estado, inscrito no C~J/MF sob nº 60.419.645/0001-95, com seu Estatuto 
Vigente aprovado pela A.G.E., reallzada em 14/07/2009, e devidamente registrada na JUCESP. sob nº 
398.095/09-7, em 13/10/2009, neste ato representado nos termps parágrafo segundo do artigo 8º do 
referido Estatuto Social acima mencionado, por seus Diretores, ao final nomeados e qualificados, 
eleitos pela A.G.E. , realjzada em 09lop12009, e devid\mente regi_§.trada na JUCESP. sob nº 
267.202/09-0, em 03/08/2009, éujas cópias ficam arquivadas nestas Notas, em pasta própria de n.º 
028 sob n.º de ordem 076; 19°) TEMPO SERVIÇOS LTDA., com sede na Avenida Floriano Peixoto, nº 

-1· 1-0-+-. -o-No-u"""ia_t_de_'"""'ll'Lo, Sala 3, Jardim Umuarama, Municlpio de 'Uberlândia, Estado de Minas Gerais, inscrito no 
~ ~ 81 , 11!;!~. ,!;·.i~- J/MF sob nº 58.503.129/0001-00, com seu Contrato Social consolidado datado de 30/12/2008, e 
1 A u Te N T e A e ~ idamente registrado na Junta . Comercial do Estado de Minas Gerais sob nº 4144158, em 
-8 15 6/2009, neste ato representado, nos termos da Clausula Sétima . do Contrato Social acima 
! m cionado, por seus Diretores, no final nomeados e qualfficados-; eleitos pela Ata de Reunião dos , 
g 6 ios-Cotistas, realizada em 30/04/2009, e devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de 

· as Gerais sob nº 4275~64. em 11/01/2010, que declaram continuar esta a atual eleição da 
>HT!fJ~~if.~~~i~~tomriia~, i,s~o;_b62responsabilidaàe civil e criminal, cuja e,ópia ficam arquivada nestas Notas, em pasta 
,..,, na 8 sob nº de ordem 096,; 20°) ALVORADA SERVIÇpS E NEGÓCIOS L TOA., com sede 

l:.L.~~i,,Di,~ :,f,d"nir'1Cidade de Deus, Vila Yara, -OSasco\ deste Estado, inscrita no\ CNPJ nº 50.991.421/0001-08, com 
u Contrato Social Consolidado, dataao de 27/02/2009, e devidamente registrado na JUCESP, sob nº 

232.024/09-1, em 03/07/2009, neste ato representado nos termos da Clausula Sétima do Contrato 
Social acima mencionado, por seus Diretores, no final nomeados. e qualificados, eleitos pela Ata de 
Reunião dos Sócios - Cotistas realizada em 15/04/2009, e devidamente regl~trada na JUCESP sob nº 
158.089/09-1, em 08/05/2009, que declaram continuar esta a· atual eleição da diretoria, sob 
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~ - ~ 
vinculado a contratos ou negócios bancários dos Outorgantes, assinando os respecti ~~ 
contratar escritórios para Execução Extrajudicial nos termos do Decreto Lei nº 70/66, relat1vamenti a 
créditos garantidos por hipotecas, assinando os respectivos convênios; solicitações de Execução de 
Dividas - SED, Requerimentos de Arrematação, Autos de Primeiro e Segundo Leilões, Cartas de 
Arrematação; contratar consultorias e constituir mandatários para representar os outorgantes em 
reuniões, assembléias e comitê de credores em processos de recuperação judicial ou extrajudicial; 
repr~sentá-los, na qualidade de Credor, nas Assembléias Gerais de Credores de empresas em 
processo de Recuperação Judi.cial, podendo referidos procurador:es, deliberar sobre o plano de 
recuperação judicial apresentado pelas empresas, discutindo, votando e, se for o 'caso,l aprovando, 
concordando com taxas de juros e encargos, rbrazos, condições e forma de pagamento, aceitar 
garantias, firmar termos, compromissos e declarações, transigir, e praticar todos os atos necessários 
para este fim; bem como para acompanhamento e monitoramento de empreendim.entos decorrentes 
de contratos de crédito imobiliário, assinando os respectivos contratos; representar os outorgantes em 
notificações judiciais (e extrajudiciais, assim como firmar Distrates e Rescisões contratuais; firmar 
declarações que atestem para efeitos de licitação ou concorrência·s, a prestação de serviços de 
cobrança judicial e extrajudicial; assinar cartas de anuência visando a baixa e/ou cancelamento de 
protesto de tltulos/documentos de divida junto ao respectivo Cartório; podendo praticar enfim, todos.os 
demais atos para o bom e fiél desempenho do presente mandato, que é válido pelo prazo de. 1 (um) 
ano, sendo permitido o substabelecimento.- E, de como assim disseram e outorgaram, dou fé e me 
pediram que lhes lavrasse esta procuração, a qual feita e lhes Sdndo lida em voz alta, achado 
conforme, aceitaram e assinam, dispensadas as testemunhas instrumentárias, conforme facultam as 
Normas de Serviços da Correge~Ç>ria Geral da ~ustiça.- O Prl~elro Outorgante é neste ato, repre 
sentado por seus Diretores: "SERGIO SOCHA", brasileiro, casado, bancário, RG. nº 208.8p~ O
SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 133.186.409-72 e "NORBERTO PINTO BARBEDO", brasileiro, 
divorciado, bancário, RG. nº 4.443.2_?4-SSP/ SP, inscrito no CPF/MF sob nº 509.392.708-20; o 
Segundo Outorgante é neste ato, representado por seys Diretores: "SÉRGIO SOCHA", e 
"NORBERTO PINTO BARBEDO", já qualificados; o Terceiro Outorgante é neste ato, representado 
por seus Diretores: "SÉRGIO SOCHA", e ''NORBERTO PINTO BARBEDO", já qualificados; o 
Quarto Out9rgante é neste ato representado por seus Diretores: "SÉRGIO SOCHA", e 
"NORBERTó PINTO ~ARBED0" 11já qualificados; o Quinto Outqrgante é neste ato, representado 
por seus Diretores: "SERGIO SOCHA", e "NORBERTO PINTO BARBEDO", já qualíficados; o Sexto 
Outorgante é neste ato, representado por seus Diretores: "SÉRGIO SOCHA", e " NORBERTO 
PINTO BARBEDO", ambos já qualificados; o Sétimo Outorgante é neste ato, representado por seus 
Diretores: "SÉRGIO SOCHA", e " NORBERTO PINTO BARBEDO", já qualificados; o Oitavo 
Outorgante é neste ato, representado por seus Diretores: "SÉRGIO SOCHA", e " NORBERTO 
PINTO BAR~EDO", já qualificados; o Nono Outorgante é neste ato, representado por seus 
Diretores: "SERGIO SOCHA", e "NORBERTO PINTO BARBEDO", já qualificados; o Décimo 
Outorgante é neste ato, representado por seus Diretores: " SÉRGIO SOCHA", e " NORBERTO 
PINTO BARBEDO". já qualificados; o Décimo Primeiro Outorgante é neste ato, representado por 
seus Diretores: "SÉRGIO SOCHA", e "NORBERTO .PINTO BARBEDO", já qualificados; o Décimo 

--4---+-~~S~e~undo Outorgante é neste ato, representado por seus Diretores: "SÉRGIO SOCHA", e 
wde ~ RBERTO PINTO BARBEDO", já qualificados; o Décimo Terceiro Outorgante é neste ato, 
CJ~_u,: esentado por seus Diretores: "SÉRGIO SOCHA", e "NORBERTO PINTO BARBEDO", já 
e AC ~ lificados; o Décimo Quarto Outorgante é neste ato, representado por seus Diretores: "SÉRGIO 

S HA", e "NORBERTO PINTO BARBEDe", já qualificados; o Décimo Quinto Outorgante é neste 
representado por seus Diretores: "LUtz ANTONIO DE ULHÔÁ GALVÃO", brasilel ro, casado, 
i~istrador de empresas, RG. nº 5.884.692-X/SSP/Sf, inscrifo no CPF/MF sob nº 065.849.808-80; 

:.tf.~~~~~~E~L~IO~B~IA~", brasileiro, casado, securitário, RG. r(S.178.190-8-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 
32.368.408-46; o Décimo Sexto Outorgante é neste ato, representado por seus Diretores: 

l &!l ~ ~~~~ RGIO SOCHA", e "NORBERTO PINTO BARBEDO" , já qualificados; o Décimo SetJmo 
Outorgante é neste ato, representaqo por seus Diretores: "SÉRGIO SOCHA", e "NORBERTO 
PINTO BARBEDO", já qualificados; o Décimo Oitavo Outorgante é neste ato, representado por seus 
Diretores: "SÉRGIO SOCHA", e "NORBE-RTO PINTO BARBEDO", já qualificados; o Décimo Nono 
Outorgante é neste ato, representado por seus Diretores: "SÉ~GIO SOCHA", e "NORBERTO 
PINTO BARBEDO", já qualificados; o Vigésimo Outorgante é neste ato, representado por seus 
Diretores: " SÉRGIO SOCHA", e "NORBERTO PINTO BARBEOC-", já qualificados; o Vigésimo 

.l. 
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Título I - Da Organização, Duração e Sede 

Art. 12) O Banco Bradesco S.A., companhia aberta, doravante chamado 
Sociedade, rege-se pelo present~ Estatuto. 

Art. 22) O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. 

Art. 3~ A Sociedade tem sede e ... foro no núcleo administrativo denominado 
"Cidade de Deus't, situado na Vila Y ara, no município e comarca de 
Osasco, Estado de São Paulo. 

Art. 42) Poderá a Sociedade instalar ou suprimir Agências no País, a critério da 
Diretoria, e no Exterior, com a aprovação, adicional, do Conselho de 
Administração, doravante chamado também Conselho. -. 

Título II - Dos Objetivos Sociais 

Art. 52) O objetivo da Sociedade é efetuar operações bancárias em geral, 
inclusive câmbio. 

Título III - Do Capital Social 

Art. 62) O Capital Social é de R$26.500.000.000,00 (vinte e seis bilhões e 
quinhentos milhões de reais), dividido em 3.427.085.833 (três bilhões, 
quatrocentos e vinte e sete milhões, oitenta e cinco mil, oitocentas e trinta 
e três) ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 
1.713.543.005 (um bilhão, setecentos .e treze milhões, quinhentas e 
quarenta e três mil e cinco) ordinárias e 1.713.542.828 (um bilhão, 
setecentos e treze milhões, quinhentas e quarenta e duas mil, oitocentas e 
vinte e oito) preferenciais. 

Parágrafo Primeiro - As ações ordinárias conferirão aos seus titulares 
os direitos e vantagens previstos em lei. No caso 

de oferta pública decorrente de eventual alienação do controle da 
Sociedade, as ações ordinárias não integrantes do bloco de controle terão 
direito ao recebimento de 100% ( cem porcento) do valor a o or a -
ordinária de titularidade dos contro adores. 
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Parágrafo Segundo - As ações : hrqferenêjãi§:Pão.~!direito a voto, 
mas conferirão, aos seus titulares, os seguintes 

direitos e vantagens: 

a) prioridade no reembolso do Capital Social, em caso de liquidação da 
Sociedade; 

b) dividendos 10% ( dez porcento) maiores que os atribuídos às ações 
ordinárias; 

.~ ,.i.... .. 

e) inclusão em oferta pública decorrente de eventual alienação do 
controle da Sociedade, sendo assegurado aos seus titulares o 
recebimento do preço igual a 80% ( oitenta porcento) do valor pago 
por ação ordinária, integrante do bloco de controle. 

Parágrafo Terceiro - Nos aumentos de capital, a parcela de, pelo 
menos, 50% ( cinqüenta porcento) será realizada 

no ato da subscrição e o restante será integraliz.ado mediante chamada da 
Diretoria, observados os preceitos legais. 

Parágrafo Quarto - Todas as ações da Sociedade são escriturais, 
permanecendo em contas de depósito, nela 

própria, em nome de seus titulares, sem emissão de certificados, podendo 
ser cobrado dos acionistas o custo do serviço de transferência da 
propriedade das referidas ações. 

Parágrafo Quinto - Não será permitida: 

a) conversão de ações ordinárias em ações preferenciais e vice-versa; 

b) emissão de partes beneficiárias. 

Parágrafo Sexto - Poderá a Sociedade, mediante autorização do 
Conselho, adquirir ações de sua própria emissão, 

para cancelamento ou permanência temporária em tesouraria, e posterior 

alienação. ú 
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Art. 79.) A Sociedade será administrada por um Conselho de Administração e por 
uma Diretoria. 

Título V - Do Conselho de Administração 

Art. 8~ O Conselho de Administração, com mandato de l (um) ano, é composto 
de 6 (seis) a 9 (nove) membros, que escolherão entre si 1 (um) Presidente 
e 1 (um) Vice-Presidente. ~ ........ 

Parágrafo Primeiro - O Conselho deliberará validamente desde que 
presente a maioria absoluta dos membros em 

exercício, inclusive o Presidente, que terã voto de qualidade, no caso de 
empate. 

Parágrafo Segundo - Na vacância do cargo e nas ausenc1as ou 
impedimentos temporários do Presidente do 

Conselho, assumirá o Vice-Presidente. Nas ausências ou impedimentos 
temporários deste, o Presidente designará substituto entre os demais 
membros. Vagando o cargo de Vice-Presidente, o Conselho nomeará 
substituto, que servirá pelo tempo que faltar para completar o mandato do 
substituído. 

Parágrafo Terceiro - Nas hipóteses de afastamento temporário ou 
definitivo de qualquer dos outros Conselheiros, 

os demais poderão nomear su,bstituto, para servir em caráter eventual ou 
permanente, observados os preceitos da lei e deste Estatuto. 

Art. ~ Além das previstas em lei e neste Estatuto, são também atribuições 
e deveres do Conselho: 

a) zelar para que a Diretoria esteja, sempre, rigorosamente apta a exercer 
suas funções; 

b) cuidar para que os negócios sociais sejam conduzidos com probidade, 
de modo a preservar o bom nome da Sociedade; 

e) sempre que possível, preservar a continuidade administrativa, 
altamente recomendâvel à estabilidade, prosperidade e segurança da 
Sociedade; / 
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d) fixar a orientação geral da,,:. qegócib.l .cff S~iclqlde, inclusive 
deliberar sobre a constituição e o funcionamento de Carteiras 
Operacionais; 

e) autorizar, nos casos de operações com empresas não integrantes da 
Organização Bradesco, a aquisição, alienação e a oneração de bens 
integrantes do Ativo Permanente e de participações societárias de 
caráter não-permanente da Sociedade e de suas controladas diretas e 
indiretas, quando de valor superior a 1 % (um porcento) de seus 
respectivos Patrimônios Líquidos; 

f) deliberar sobre a negociação com ações de emissão da própria 
Sociedade, de acordo com o Parágrafo Sexto do Artigo 62

; 

g) autorizar a concessão de qualquer modalidade de doação, 
contribuição ou auxílio, independentemente do beneficiário; 

h) aprovar o pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio 
propostos pela Diretoria; 

i) submeter à Assembleia Geral propostas objetivando aumento ou 
redução do capital social, grupamento, bonificação ou desdobramento " 
de suas ações, operações de fusão, incorporação ou cisão e reformas 
estatutárias da Sociedade; , 

j) deliberar sobre associações, envolvendo a Sociedade ou suas 
Controladas, inclusive participação em acordos de acionistas; 

k) aprovar a aplicação de recursos oriundos de incentivos fiscais; 
l) examinar e deliberar sobre os orçamentos e demonstrações financeiras 

submetidos pela .ç>iretoria; 
m) avocâr para sua órbita de deliberação assuntos específicos de interesse 

da Sociedade e deliberar sobre os casos omissos; 
n) realizar o rateio da remuneração dos Administradores, estabelecida 

pela Assembleia Geral e fixar as gratificações de conselheiros, 
diretores e funcionários, quando entender de concedê-las; 

o) autorizar, quando considerar necessária, a representação da 
Sociedade individualmente por um membro da Diretoria ou por um 
procurador, devendo a respectiva deliberação indicar os atos que 
poderão ser praticados; 

p) fixar a remuneração dos· membros do Comitê de Auditoria e do 
Ouvidor; · 

q) aprovar o Relatório Corporativo de Conformidade dos Controles 
Internos e determinar a adoção de estratégias, políticas e medidas 
voltadas à difusão da cultura de controle e mitiDm~::JeNiieiiii'.õ;;I 
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Parágrafo Único - O Conselho ~:dfci atijimJ!'. fui]~: especiais à 

Diretoria e a qualquer dos membros desta, bem 
como instituir comitês para tratar de assuntos específicos. 

Art. 10) Compete ao Presidente do Conselho presidir as reuniões deste Órgão e as 
Assembleias Gerais, podendo indicar para fazê-lo, em seu lugar, qualquer 
dos membros do Conselho. 

Parágrafo Único - O Presidente do Conselho poderá convocar a 
Diretoria e participar, com os demais Conselheiros, 

de quaisquer de suas reuniões: 

Art. 11) O Conselho reunir-se-á trimestralmente e, quando necessano, 
extraordinariamente, por convocação do seu Presidente, ou da metade 
dos demais membros em exercício, fazendo lavrar ata de cada reunião. 

Título VI - Da Diretoria 

Art. 12) A Diretoria da Sociedade, eleita pelo Conselho, com mandato de l (um) 
ano, é composta de 52 (cinqüenta e dois) a 76 (setenta e seis) membros, 
sendo de 19 (dezenove) a 26 (vinte e seis) o número de Diretores 
Executivos, distribuídos nas seguintes categorias de cargos: 1 (um) 
Diretor-Presidente, de 7 (sete} a 10 (dez) Diretores Vice-Presidentes e de 
11 (onze) a 15 (quinze) Diretores Gerentes. _ Os demais cargos da 
Diretoria serão distribuídos da seguinte forma: de 33 (trinta e três) a 50 
(cinqüenta) Diretores Departamentais e Diretores, sendo de 27 (vinte e 
sete) a 41 (quarenta e um) o número de Diretores Departamentais, e de 6 
(seis) a 9 (nove) o de Diretores. 

Parágrafo Primeiro - O Conselho fixará em cada eleição as 
quantidades de cargos a preencher e 

designará, nomeadamente, entre os Diretores Executivos que eleger, os 
que devam ocupar as funções de Diretor-~residente, Diretores Vice
Presidentes e Diretores Gerentes, observadas os requi&itos dos Artigos 
17, 18 e 19 deste Estatuto. 
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Art. 13) Aos Diretores compete admini~.,.: e r~fe.,&ntar :a ~bciedade, com ~r--• "'1' ~. • ••• 
poderes para obrigá-la em quaisquer atos e contratos de seu interesse, 
podendo transigir e renunciar direitos e adquirir, alienar e onerar bens, 
observando o disposto na letra "e" do Artigo 92 deste Estatuto. 

Parágrafo Primeiro - Ressalvadas as exceções previstas expressamente 
neste Estatuto, a Sociedade só se obriga mediante 

assinaturas, em conjunto, de no mínimo 2 (dois) Diretores, devendo um 
deles estar no exercício do cargo de Diretor- Presidente ou Diretor Vice-
Presidente. ·--·· -····- ····· ·-

Parágrafo Segundo - A Sociedade poderá também ser representada 
por no mínimo 1 (um) Diretor e 1 (um) 

procurador, ou por no mínimo 2 (dois) procuradores, em conjunto, 
especialmente constituídos, devendo do respectivo instrumento de 
mandato constar os seus poderes, .. os atos que poderão praticar e o seu 
prazo. 

Parágrafo Terceiro - A Sociedade poderá ainda ser representada 
isoladamente por qualquer membro da 

Diretoria ou por procurador com poderes específicos, nos seguintes 
casos: · .. 

a) mandatos com cláusula "ad judicia", hipótese em que a procuração 
poderá ter prazo indeterminado e ser substabelecida; 

b) recebimento de citações ou intimações judiciais ou extrajudiciais; 
c) participação em licitações; 
d) em Assembleias Gerais de Acionistas ou Cotistas de empresas ou 

fundos de investimento de que a Sociedade participe, bem como de 
entidades de que seja sócia ou filiada; 

e) perante órgãos e repartições públicas, desde que não implique na 
assunção de responsabilidades e/ou obrigações pela Sociedade; 

f) em depoimentos judiciais. 

Parágrafo Quarto - Aos Diretores Departamentais e Diretores são 
. vedados os atos que impliquem em alienar e 
onerar bens e direitos da Sociedade. 

Art. 14) Além das atribuições normais qÚe lhe são CO,IlJll:P'J']iatt-1' 

Estatuto, comp~t.e especificamente a cada mem 
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a) ao Diretor-Presidente, presidir 4s feuniae, dà Diretoc~ supervisionar 

••• • • ••• • ••• 
e coordenar a ação dos seus membros; 

b) aos Diretores Vice-Presidentes, colaborar com o Diretor-Presidente, 
no desempenho das suas funções; 

c) aos Diretores Gerentes, o desempenho das funções que lhes forem 
atribuídas, reportando-se ao Diretor-Presidente e aos Diretores 
Vice-Presidentes; 

d) aos Diretores Departamentais, a condução das atividades dos 
Departamentos que lhes estão afetos e assessorar os demais membros 
da Diretoria; 

e) aos Diretores, orientar e supervisionar os Pontos de Atendimento 
sob sua jurisdição e cumprir as funções que lhes forem atribuídas, 
reportando-se à Diretoria. 

Art. 15) A Diretoria Executiva fará reuruoes ordinárias semanalmente, e 
extraordinárias sempre que necessário, deliberando validamente desde 
que presente inais da metade dos seus membros em exercício, com a 
presença obrigatória do titular do cargo de Diretor-Presidente, ou seu 
substituto, que terá voto de qualidade, no caso de empate. As reuniões 
extraordinárias serão realizadas sempre que convocadas pelo Presidente 
do Conselho, pelo Presidente da Diretoria ou, ainda, pela metade dos 
demais Diretores Executivos em exercício. 

Art. 16) Em caso de vaga, ausência ou impedimento temporário de qualquer 
Diretor, inclusive do Presidente, caberá ao Conselho indicar o seu 
substituto. 

Art. 17) Para o exercício do cargo de Diretor é necessário dedicar tempo integral 
aos seiviços da Sociedade, sendo incompatível o exercício do cargo de 
Diretor desta com o desempenho de outras funções ou atividades 

. profissionais, ressalvados os casos em que a Sociedade tenha interesse, a 
critério do Conselho. 

Art. 18) Para exercer o cargo de Diretor Executivo é necessário, ainda, que o 
candidato, na data da eleição, preencha, cumulativamente, os seguintes 
requisitos: 

I. tenha men7s d 65 (sessenta e cinco) anos de idade· 
2° Se o Notarial de ôsuco 

\.' . Bel. A NIO C. CUNHA 
• \,; 11 IS · J'""' , Ttl.3112-

T I C A,ÇÃO 
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II. faça parte dos quadros de ,tqptegadb.!J 9~ d9: _a~istradores da 

Sociedade ou de empresas a ela ligadas há mais de 10 (dez) anos, 
ininterruptamente. 

Art. 19) Para exercer o cargo de Diretor Departamental e de Diretor é necessário 
que o candidato faça parte dos quadros de empregados ou de 
administradores da Sociedàde ou de empresas a ela ligadas, e tenha na 
data da eleição: 

1. Diretor Departamental - menos de 62 ( sessenta e dois) anos de idade; 

II. Diretor- menos de 60 (sessenta) anos de idade. 
~ 

Título VII - Do Conselho Fiscal 

Art. 20) O Conselho Fiscal, não permanente, compor-se-á, quando instalado, de 3 
• (três) a 5 (cinco) membros efetivos e de igual número de suplentes. 

Título VIII - Do Comitê de Auditoria 

Art. 21) A Sociedade terá um Comitê de Auditoria, composto de 3 (três) a 5 
(cinco) membros, com mandato de 1 (um) ano, nomeados e destituídos 
pelo Conselho de Administração, devendo um deles ser designado 
Coordenador. 

Parágrafo Único - Além das previstas em lei ou regulamento, são 
também atribuições do Comitê de Auditoria: 

a) recomendar ao Conselho de Administração a entidade a ser contratada 
para prestação dos serviços de auditoria independente e a respectiva 
remuneração, bem como a sua substituição; 

b) revisar, previamente à divulgação ao Mercado, as demonstrações 
contábeis, inclusive notas explicativas, relatórios da administração e 
parecer do auditor independente; 

e) avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive 
quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e 
normativos aplicáveis à Sociedade, além de regulamentos e códigos 
internos; 

d) avaliar o cumprimento, pela Direuti;cr::::lJC:iSimiirti 
recomendações féitas pelos auditores in<Mtmact~ 
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como recomendar ao Conse\ij9 :de ~~o: .il resolução de 
eventuais conflitos entre os aQ~tores externos e a Diretoria; 

e) estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de 
informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e 
normativos aplicáveis à Sociedade, além de regulamentos e códigos 
internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para 
proteção do prestador da informação e da sua confidencialidade; 

f) recomendar à Diretoria da Sociedade correção ou aprimoramento de 
políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas 
atribuições; 

g) reunir-se, no mínimo, trimestralmente, com a Diretoria da Sociedade e 
auditorias independente e interna; 

h) verificar, por ocasião de suas reuniões, o cumprimento de suas 
recomendações e/ou esclarecimentos às suas indagações, inclusive no 
que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria, 
formali?.alldo em Atas os conteúdos de tais encontros; 

i) estabelecer as regras operacionais para seu funcionamento; 
j) reunir-se com o Conselho Fiscal e Conselho de Administração, por 

solicitação dos mesmos, para discutir acerca de políticas, práticas e 
procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas 
competências. 

Título IX - Do Comitê de Controles Internos e Compliance 

Art. 22) A Sociedade terá um Comitê de Controles Inter:nos e Compliance, 
composto por até 12 (doze) membros, nomeados e destituídos pelo 
Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano, devendo um 
deles ser designado Coordenador. 

Parágrafo Único - O Comitê terá por objetivo assessorar o Conselho de 
Administração no desempenho de suas atribuições 

relacionadas à adoção de estratégias, políticas e medidas voltadas à 
difusão da cultura de controles internos, mitigação de nscos e 
conformidade com normas aplicáveis à Organização Bradesco. 

Título X - Do Comitê de Remuneração 
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Administração, com mandato de• ·1 :(um): .inci devimaci um deles ser 

• ••• • • ••• ••• • designado Coordenador. 

Par,grafo Único - O Comitê terá por objetivo propor ao Conselho de 
Administração as políticas e diretrizes de 

remuneração dos Administradores Estatutários da Organiz,ação Bradesco, 
tendo por base as metas de desempenho estabelecidas pelo Conselho. 

, 
Título XI - Do Comitê de Conduta Etica 

Art. 24) A Sociedade terá um Comitê de Conduta Ética, composto por até 
16 (dezesseis) membros, nom~ados e destituídos pelo Conselho de 
Administração, com mandato de 1 (um) ano, devendo um deles ser 
designado Coordenador. 

Par,grafo Único - O Comitê terá por objetivo propor ações quanto à 
disseminação e cumprimento dos Códigos de 

Conduta Ética da Organii;ação Bradesco, tanto corporativo quanto 
setoriais, de modo a assegurar sua eficácia e efetividade 

Título XII - Do Comitê de Gestão Integrada de Riscos 
e Alocação de Capital 

Art. 25) A Sociedade terá um Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação 
de Capital, composto por até 13 (treze) membros, nomeados e 
destituídos pelo Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) 
ano, devendo um deles ser designado Coordenador. 

Parágrafo Único - O Comitê terá por objetivo assessorar o Conselho 
de Administração no desempenho de suas 

atribuições relacionadas à aprovação de políticas institucionais e 
diretrizes operacionais e ao estabelecimento de limites de exposição a 
riscos, com vistas a atingir a sua efetiva gestão no âmbito da 
Organização Bradesco, aqui entendido o consolidado econômico e 
financeiro. 

Título XIII - Da Ouvidoria 

Art. 26) A Sociedade terá uma Ouvidoria que, atu 
Insti~es integrantes da Organização lllálfés 
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funcionar pelo Banco Central d~ :~1115il, ~J!lsta J~ :t. :(um) Ouvidor, 
designado e destituído pelo Conselho de Administração, com mandato de 
1 (um) ano. 

Parágrafo Primeiro - A Ouvidoria terá por atribuição: 

a) zelar pela estrita observância das normas legais e regulamentares 
relativas aos direitos do consumidor e de atuar como canal de 
comunicação entre as Instituições das quais dispõe o "caput" deste 
Artigo, os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na 
mediação de conflitos;--·· . ' 

b) receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento fonnal e 
adequado às reclamações dos clientes e usuários de produtos e 
serviços das Instituições das quais dispõe o "caput" deste Artigo, 
que não forem solucionadas pelo atendimento habitual realizado 
pelas agências Ol!· por quaisquer outros pontos de atendimento; 

c) prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes 
acerca do andamento de suas demandas e das providências 
adotadas; 

d) informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual 
não poderá ultrapassar trinta dias; 

e) encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até 
o prazo informado na letra "d"; . 

f) propor ao Conselho de Administração medidas corretivas ou de 
aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da 
análise das reclamações recebidas; 

g) elaborar e encaminhar ao Conselho de Administração, ao Comitê de 
Auditoria e à Auditoria Interna, ao final de cada semestre, relatório 
quantitativo e qualitativo acerca da atuação da Ouvidoria, contendo 
proposições de que trata a letra ''f', qu.~d<;> existentes. 

Parágrafo Segundo - A Sociedade: 

a) manterá condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, 
bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, 
independência, imparcialidade e isenção; 

b) assegurará o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a 
elaboração de resposta adequada às reclamações recebidas, com total 
apoio administrativo, podendo requisitar infi tos 
para o exercício de suas atividades. 
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Título XIV - Das ~sedibleMti <ieraü. ~.; 

Art. 27) As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão: 

a) convocadas comprazo mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência; 

b) presididas pelo Presidente do Conselho, ou, na sua ausência, por seu 
substituto estatutário, que convidará um ou mais acionistas para 
Secretários. 

Título XV - Do Exercício Social e 
da Distribuição de Resultados 

Art. 28) O ano social coincide com o ano civil, tenninanqo no dia 31 de dezembro. 

Art. 29) Serão levantados balanços ao fim de cada semestre, nos dias 30 de 
junho e 31 de dezembro de cada ano, facultado à Diretoria, mediante 
aprovação do Conselho, determinar o levantamento de outros balanços, 
em menores períodos, inclusive mensais. 

Art. 30) O Lucro Líquido, como definido .no Artigo 191 da Lei n2 6.404, de 
15.12.76, apurado em cada balanço semestral ou anual terá, pela ordem, 
a seguinte destinação: 

I. constituição de Reserva Legal; 

II. constituição das Reservas previstas nos Artigos 195 e 197 da 
mencionada Lei nQ 6.404/76, mediante proposta da Diretoria, 
aprovada pelo Conselho e deliberada pela Assembleia Geral; 

Ill. pagamento de dividendos, propostos pela Diretoria e aprovados 
pelo Conselho que, somados aos divi4endos intermediários e/ou juros 
sobre o capital próprio de que tratam os Parágrafos Segundo e 
Terceiro deste Artigo, que tenham sido declarados, assegurem aos 
acionistas, em cada exercício, a título de dividendo mínimo 
obrigatório, 30% (trinta porcento) do respectivo lucro liquido, 
ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nos 
itens I, II e III do Artigo 202 da referida Lei n2 6.404/76. 

Parágrafo Primeiro - A Diretoria, mecu."1ll~Pt.Q1Ma~~...,c 
fica autorizada a «Jp.j~JIM" 

\ 
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intermediários, especialmente se:afesl'ais fi lheàsais. :à !cbnta de Lucros ••• • • ••• • ••• 
Acumulados ou de Reservas de Lucros existentes. 

Parágrafo Segundo - Poderá a Diretoria, ainda, mediante aprovação 
do Conselho, autorizar a distribuição de 

lucros aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, nos termos 
da legislação específica, em substituição total ou parcial dos dividendos 
intermediários, cuja declaração lhe é facultada pelo parágrafo anterior 
ou, ainda, em adição aos mesmos. 

Parágrafo Terceiro - Os juros eventualmente pagos aos acionistas serão 
imputados, líquidos do imposto de renda na fonte, 

ao valor do dividendo mínimo obrigatório do exercício (30%), de acordo 
com o Inciso lil do "caputH deste Artigo. 

Art. 31) O saldo do Lucro Liquido, verificado após as distribuições acima 
previstas, terá a destinação proposta pela Diretoria, aprovada pelo 
Conselho e deliberada pela Assembleia Geral, . podendo ser destinado 
100% ( éem porcento) à Reserva de Lucros - Estatutária, visando à 
manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento 
das operações ativas da Sociedade, até atingir o limite de 95% (noventa e 
cinco porcento) do valor do capital social integralizado. 

Parágrafo Único - Na hipótese da proposta da Diretoria sobre a 
destinação a ser dada ao Lucro Líquido do 

exercício conter previsão de distribuição de dividendos e/ou pagamento 
de juros sobre capital próprio em montante superior ao dividendo 
obrigatório estabelecido no Artigo 30, Inciso III, e/ou retenção de lucros 
nos tennos do Artigo 196 da Lei n2 6.404/76, o saldo do Lucro Líquido 
para fins de constituição da reserva mencionada neste Artigo serâ 
determinado após a dedução integral dessas destinações . 

•••••••••••••••••••• 
Declaramos que a pr 
deliberação o 

ente é .cópia fiel do Estatuto Social deste Banco, contendo a 

ª. ~?~11'. l 8'.12._20~.9 - 17h. 

r;an~ Bradesco S.A 

Arnaldo Alves Vieira 
Diretor Vice-Presidente 
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LOUS MAAIE AHTONtl: BAZJRE; 61. JACQUES AIJGUSTE GEOAGES 
AHDflÉ DfiSPONTS prp (l-1 Geo<(IN -, - . S, AOOERT 
WIUJAM tu,W\.EY JR prp -· Clao,goo ...,.,.,, - : S, CIUY 
JEAN MARIE NOEL DE FAOMEKT plp-0-gos ,_ - . 
SA. LOOOEWIJK SPOOREN8CAG prp Gll>ort °""'VN Hubofl Aoct,ar, 
SR. ERIC RAVNNJD plp -, o-g.. ,_ - . s, JUH 
MTRICK CUMON plp aa-t Clooig,,o Hu1>ot1 - C..•Ooo que• 
_.. • .,.,_ ... • ..... - O.li Clrdol1Mo cio IIAHCO 
llHP PAAIU..S BAASIL 8.A., rMIWld.o .,, 05 do ~ do 2008, -------"""""*"·-- ---CERTIDÃO'-S-_CIO _ __ ~ 

cto e..1o e» Slo PldD. C...1i8co o ttglRo d O ,.e 41 ,123/IG-4, em 

21.0 1.20 'º· 1•1 Kallo Rtg,,w lluonoóo Ocdoy • ---

-GOLDEN SHOPPING S/A-
CNP.IIMF•º04.-.0C12JOOOH n -H1RE35300.m2.oe 

AVISO AOS ACIONISTAS O~llo-~SIA----clo.._lS3douolll404m,quo-6dlot)Ollçto,-.• -otNQl.lr>---(o)-·--.. n,oóoloo-• .. ~--do---. (b, ...,,.. .... -

nç6oo- ---·~doo-. ... -·-···--· 1371-1º, S.12.Jd.Tltl 
-S-cloCompo.liql.<OOl1lo.S-clo~:ri~j 

- Rodovias Integradas do Oeste S/A -
CHPJO:S.497 792J0001-40 

! dlloldo C-·-OonlOrdlnMo C.,,,-ook._do ___ cloO..S/A, 
pera~_.. ........... Getll C>rcliNwla. no Oll 2"°3r2010 . .. 
1)hl. MlM.ta Mde lOCilll. f*11dllbww MMwe •NU._ o,-,,csodlc 1 
... Toma, c:onlM dol ~ Ulif!WYt, Clilllcl*r • ..,. - • 
monMr'liQOM ~ .. do eUfClaO .neefT.ckl.,,. 3111212001; •~o. 
--eobre • dNWtlÇIOdOII MlfN ~ ; e • • • EIIQw OI Mlfflo 
1on>1o 10. 

(Ili-IM&) 



,djg, 26 do Jl"lO do 2010 

COMPANHIA METAlURGICA PRADA 
CN'J H'. 5U93.IOOIOOOl-31 

COIIYOCAÇÃO 

.. -- - .. ~ Molo6llglca ~-.. ,.......,......,.,.. car.ir.~ I""'--... que~· N ,..-.ur .. 10;>0 hotM 00 dia 7 CM 
21110, .. --,--F.-Pu-lM, 
do---·--CIOdll,IQ-• ---·-·-·--~ rwlllVlll to eu,dQo IOClllll enGlffado .m 31 O. 
20011;M--.a~C10-C10.-, (íl 
-CIO~do-. (111-• 
tlfObli .__., ... ..,....,•(vi ~nowe ftdlÇIO• -·~ 8'o - 2A do,,.,,. do 2010 

Allnail flS,21.28) 

AMADEUS BRASIL LTDA. 
CHP-rf'cnm.llMI00141-NRE 352113:,m11 

EDfTAL Ili! 2' COHYDCAÇÃO 
- .. -.-do--Udo..--CIO· 
3' CIO.._ 11!12 CIO CX:, - 1 priofpsdo - Oarll O,. 
~dlOuc*&llla_.~.,.2"~n11Ndtdl 
-nollw .. ~rf'21S, ll'-, Sto""'*>ISP.no 
dllOMJ7/20IO.• 1Q:l)Oh,abdo-. - ·-• 
..... ordem dO 4111. que_,.•• a,,_,.. ordlfn 00 4111 C11 pMllff-. 
_til ___ .,.. ____ • ~-···--_......-.. __ ..-adO- 3U12/2000; l'I ....,_CIOS,, ---

--.... - ·""'"Voo -oonoiga ·---11111------··-· .., ___ .. Q,ar_Slo ___ lll10.-

.. --,-,--rra.a..psA 
= Flllzola Comércio e Participações S.A.: 

CHP-58.712.l-1-4o ~-~--·~ . --.. ---·-----~·--...... ,2doi.-dol1HO, .. n:00-.. --. .... .-v ..... --,......,·A· 
• 8'o ...... • 81', a 1m do - -., a --Õldllffl CIO 0,.-

1)--1 ~dlo ~-·-·--.. ----,.·--. 2IOOI ••• dllllNçaO .. ,.... b) EIIIÇIO. ~ ....... 
c)e-do_dt_<11_<1a_SA,._., 
~,OOU,,,OO--do---S1o-2l<11)umo 
do2010 ·---~-,--·-
Ylc9-P,NOW-.~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Flllzola S.A. Pesaaem e Automação ~ 
CNPJ/MP 412D.t~l-47 

~-~·-...J!IIC<ln-60 
FlcaN Ol Sra. AaonillM. conwac.tol ... ........,. ... AGE. • - ...... 
-noc1a1vrnm10. .. 1•11a.no--C11çadoo_,.. 
2AO . ""*' •. -21 . SOnllnado- . s,,, • 1mdo-., - °"""' do D1o: IJE-.-·~ .. 
Orem. flnlncllrM e Rei. cll °"'°"9,...,.... IO ...c::ldo mcillf .,.,..._ 
do-31/12120011, ta_..dOO_b)e-1-,,. 

do~--... ·-·----·dollol0a.-CIOW:<)Elloç6odo--ál-do-
... -......-do-CIO ....... - •) Oww-do ---·--10.--·Dlr -----·Dlr.-v.......-... 1 • 1 

FLORESTAL IGUAÇU S/A 
CHPJ75 200.-1-00 

A&IEIIINÂl4GOAL UT'9'~lal 
ElllTM.111! COIMICAÇÃO 

Sto-oo--dorullll:ITM.ICIIIAÇ011Aa 
....... ~a..~ .......... l'ID.01. 
....... 2010, .. t0;00 tiot., - - _. ecldlll e Rt..- JoN 8on1Mci10 
rft ~ emS6oc.tr.,.BP, • hCM....., NCn • ....,._ Ordtffl dO OlaAj ___ .. ~do--l)a.-
__ .. _ ... _Stoc.ioo, 29do)umodo 2010 
la)--doCerlelhoT-· Olrwa-

(2&330) 

1 

CONSORCIO INT~RMUNICIPAL DE 
• SAUDE 

CHl'J 01.-,.., __ .,. ... ,,,. 
--.. ~-.......... .. - •COICSAÍD!.. -"'- 001/IQ.--CII-Cll-1*8 
~·--·-do-
-·211doi,,t..do2010.••-o- .. .._... 
-- ... - ..... Sto-W.C...O. 
- • SP, lnlotmaçOol - --- CIO -(11),7QZ-3150. 

FUNDAÇÃO AGêNCIA DAS BACIAS PCJ 
o,e,,J 11 513NtiGJ01·11 ~~.,,., ..... 

AF~~ ... -PCJ-do~-.. 
.-:w. .eon.a::w. POWal Udll. COMLnca. todOI °' CllrdOIIIDt~ .... c:.,,,c,,no-0112010_ • .._. __ ._ ..,_.,.. ___ CIO ___ dlopo-

Sistema Transportes S/A 
CNPJ.MFCn"<em-1~ 

~"'--GetalC>nlWnoaElnnl.9Nl""t!A. 
C:00--oo s...,.,.,......, p/aNJIJlfl no• »o1110 M ,_. •R. 
--323· -0!dllnCIOdlO:NJO l)l.oikn,-

1IPOY1'ÇIOCIO-· °"-~-·Dom.-~emlt/12'08; b) EIIMÇIOO.OINI01I.. • • c)o..ro.....,.,. '°" 
----,~·-•.....-.. NJO.,•)-CIO ~-doRS 1,7<14 152,55p/RS1.3al08,'9<1a-• 
!!!i!!!CIOM.NCIOEalolwl&oc,ol llo .. MotoodosS&ni:it.o:;i:;) 

LDC-SEV BIOENERGIA S.A. 
c.H.P .. UI' 48.213.747~1 lt-tl • NlAE 3U0032421..9 

AVISO AOS ACIONISTAS -·....----·'**--.. -----. - .. -do-.... ai.» do Slo-no - -do-°""*' Km 340.3, 
Z-Rwm.•-·-·-•N1iuol33do1Ain"._ ... 
15'12ml. 

- 24 <li -dt 2010 · A--eç6o 

,.,.. ,nchloorlo E Com«do O. Mafaloa Da Mol.llo UdL,loma : 1 
..,_.......,.0EfES8aUoançadl~H'31004784-. 
~---·--57·.ID.-

Seva Engenhatla Eielt6nlc:a S.A. 

T- - - _ .. no CETU8 do - - a 
1.-.ça-•• ~ .. """"'9M--do-

- ... -~ ... ·-..-....-, -1CIO 
1Cm ZI do - CIOAçoloa,, - - ..-. CEP 13312-«!0. 

LDC BIOENERGIA S.A. 
c.HJ'.J. H' 115.527 90&'0001-38 • N1AE :15.3.0034511.1 

AVISO AOS ACIONISTAS -·~---·----.. ---Componhoa.-na-do86o--dl 
86o - .. - 8tlQadoi,o Fatia Uma. ,,. 13115. ... - . 
PlrNma, -~•~-,.._.o NIQD 133dl LAil rf &AOA dt 
11112'1t Slo-2AdtlUMOC112010• AAdmlnlwoçao 

-· ROORIGUES E MORAIS COMl'ONEHltS PAAA ~ LTOA EPP. 
tGnW pOl,lco que SOUCITOU J\IHTO A CETtS8 A UC ,-MA. OE 1Ns-
TAlÇAO E OE °'1MÇÃO ,PARA A ATMDAOE OE SAll'OS E SOlAOOS 
OE PlASTIC05 PARA CAlÇAOOS. fA8lllCAÇÃO DE , sito l RUA IIO-
DOl.ltlO AUXAHDRf MNITlNEW. H' 255, 7" DISTRITO IHDUSTIUAl 
JAUM, 

GIWICA E EDITOM l'ONTO a11To lTDA ME. IOml p(mAco ;;:;:. 
_.., di CEru8 • Llctnço PrMI e de~ por• •!Mdodt de 
lmprmlo dt .....,iol grlhco-go<ol , ~to l ROOOIIIAJ0/,1:,-
50 DE SOU2A CASTEUANO, 401, W. ltlda, Pow. .. -TIW6MAZOH TlW6l'ORTt.S E CôMÚOO lTOA.. toma púl,b qut 
,_.., na ansa c1t ,., ... ..,_....,.,,, Ucenlo PrMo • • ll<enl• 
dt ....... Por• 1 -baowfiàM•IIOdt llfgílo. "'°l ewoda 
S. Gwwdos-~ klllk25m, zonannl, S.W.Gcr1Nle9. -JAMES DOS 5AKI05 USINAGEM E FEAAAMalTMIA ME. toml pOllko 
que_.., Junto I CAteb • Lbnças PriYll •de~ lWI 
~ (tomo, fr- ...., setvlço do. , MIO l Ruo Sonl .. Dwnont. 
141, I\Jndco, ...... Vlsr. Salto?. -M.f. PElWAA DE SOUZAI CIA LTDA EPP, totna p(ll,llcx, ~requereu a 
ama • ~ c11 Uconço de Ope,1Ç1o lWI , c1t s,,o-
dulOI de limpou t poljmon1o, sito A 11&11 Sinto Maria. 134, W. S11 
l'eruml.llMlblwSP. -AAOMAUJS IHO. E COM. OE f«AGMHOAS lTDA, ME. 10m1 públko 

""'"""""' na CfTESI I lbn(:lde ~~p/f-
CAÇÃO DE FMGIIÁNOAS, fSsEHaAS E ,-OOUTOS OE UMPEZA, ilto 
l ll lGHtS l>I. WlSTEIA MWAZZO. N° 11, ll(NA TOMINHA, TOII, - .. -
r<llU,ll,G(il() 1 OA. LTOA.. totna p(lbllcD que ,_... c11 ama 
• -~ di iJ<tnçl do Õll<filllO lWI T\JtllOAUMEHTADO«ES 
DE AA,llE PESOca 50KG,MOTOR A EXPLOSÃO OU D, sito l AV. JOÃO 
JOIIGUQJlllJ, 1111A INDUSTlUAI.· CAMPINAS /SI. -GUAAAO FElTOZA tmAAA EPP. IOml públko quo roc.eboi, di ama •-~cio ~ dt ~ 5"nj>ifitodo n'21000141..ilde 

,1t622/lllil20ll,pora moqulnaspo,1diwnõa,. fobrkoçlodo. ~tollluo 
ai Eliil dt Mor .... 96 • ~ PirKbbo,9. 

twlll'IOI .-.e: W##~CIOfllJw • WMILOOffllllpc::t.lp..bre no qoodrodo_ .. ______ _,~"!'!!aP<'l::! 

--doC2(-)---Pv-.211<11)unho<la 7.;;Ll'l 
'11.E BRASIL INOÚSTIIIA E COMtROO lTOA.. tomo p(lblko que; 

ama • Lbnç,ol Prftla , c1t 1r....iaç1o por, flllrbçao c1t 
-"='-- · •· sito .1 A~ Ben«lito ff)ll(O de CMTlpOI, n' 100. ~ 1, 

Banco Bradesco S.A. 
CHPJ rl'I0.74LMMI001·12-NIAE,uoQ.027.1tll ~-Alacla215'--~ 

--1L12.200II 
~ --.. ,---~CIO-do&to 
PooAo • -oNl)lwo-n' ln.120IICMl,-ao.a.aolO. 1) IC.60o 

-..do ·--

= Coest Construtora S.A. = 
Con1)0l'ftl _,. • C.N.P..I. n' 81 104.717/000t-71 

AtAlo ... Acllonlllle j' -·~-... --. .. --... -
INglo - - • - inlao<ol>. - do-· oo--no-133 .. IMl.404'71, ..,_..,_ .. ----,111-.... - 25 do llf"' do 2010 
---· -CIO-.Odo~ 

ÕÍÍlrlto lnduswl U lraumApo!W. 

POIITOflNO 1NOUm1A E CôMtROO OE PlÁST1COS lTDA.,-;;; 
p(Allico que recabov di CO'ES8 • Uce,,ço Prm • dt ~ n' 
.llOOOl83 t ,_... a Llcon(o dt Opttaçlo 1W1 LoNs t oncmdo!, 
fol>ricl<lo de, sito • Rua Nddo Vieira, 40S, .Q9 Slo Paulo/5P. -QUIMU'IIOO • REPIIBENTAÇÔES E COMÚOO l'l'DA., lomo p(lbli(o 
que r.cebeudi CETE511 t l.Jconço do~ H' S004974 , _.lido a~ 
23W2014, 1W1 OEPÔ!ITO E/OU COMOIOO AT~A DE PIIOOU-
TOS QU(MICOS. MIO 4 RUA A121RO OCCHmo. m, RUA A. LOTE 8, 
DISt iHDUSnllAI. VUlll(OCll5P. -J.A J08STA181ZfJ1 1 C1A LTtlA ME. tomo p(,blla, que -IU na a-
TE58. ~dt U<ança dt ~silo. Rua c.,io&-
IIIOO·ÀgulFtialundillM. -VALOIII ANTONIO FfllllAAI 047615SS840 , IOffll ~ que IOllatou 
Junto. CETES8 • ~ Pmio,do lnstolaçlo • de Ope,~ ...... 

- de ·- preporodis lWI p1St6i,,p!uil.tmpadll,otc..f 
obr'açlo dt", MIO l RUA fltUMAVEAA, 1411.flJNOOS.JO DAS IIOS(<S 
muNC1plo de ITU J5P. -D10H1S10 OE OUV9'A MAOWX> FEMAGEHS • ME, totna p(lbllm 
quo ,_... Jun10 a CCTESB • Uconça ,,,...._ ~ • Opor'llo 
IW• ~dtanafotoo dt--"ua!O~ ""1tr> 
lllnonlO ~ IÍIO I Ruo di 5'udidt n•44 l'a,quo - i.rdín\ 
Sont.o Anl6nlo do i.dlnN. 

Slohulo.120(120) - 15 

-WEUR ROOfUGOES DE CAAVAUIO ME. IOml público que ESTA SO-
IJOTAHDO A aTESB A IIENOIIAO\O DA IJCIHCA NR 11001'25 E flE. 
QUER A lJaNCA OE Of'EAACAO PARA A ATMDAOE OE MAIIMOIIA
RIA , MIO I RUA WIZ BACO) Hll 64 AANCHAAWSP. --1'\AST CAR IND E COM DE PIAST1COS E M0U>tS lJl)A ME. IOml pü-
blia, que rlClebtu c1.> aTEsa • IJcfnl" l'NYil. c1o ~•de 0pe
~ N' 30000675, v~llcl, at6 IS/06/2014, pato Pl!Ç>l I ac.asdrios de 

:."'JOlll=st•,~ de VWj)OMa , sito• R ROMAIIIZ, 

2-0 DIAS 8UOUmUAS lJDA EPP. lOrN p(mllco que IOll<Jtou ~ · 
arue • Uconça """'4. c1o 1nm1oç1o, c1e ~.,.,. 1 1tMdaclo 
de • Anois • llilnl>s (e,duslve dt meu,, prtdo,o,), ~ de, sito 
a MJA J05l llOSSI. 121 • MQ INO TAHOIEOO HE\/6. SÃO J05l DO 
RIO PftETOISP. 

--RE080TE INO\ISTIUA GRAflCA E EOfTOAA LTOA ME, IOffll público 
quo IOlicJtau Junto • an:sa • ~ PrMo, do ~ • cio oi,.. 
~ lWI • otMdadt de ·Uwo, .... !)Ofll (lndus>;e - • ..ia,, 
~~~~~~.DEA8REU, 210· WA 

UNIREl>E INDUmlA E COMERCIO lTDA.. toma pilbllco que ,;: 
di aTESI • U<ança dt Ope,~ rf'. 420027ll, ...,_ ... 21/l)(/2014, 
, reque<eu • lkenç• dt lroufO(Jal Pr~). Fob. Emb. de 
l'lll1<rlli püstko. sito• Esndi MIMliópll IJm.141, 1Cm 141, Boltro Dai ,-., .. u..--. 

FtllMMEHTMIA llAY COMDOO E SEJMÇDS lTl>A EPP. 10m1 ;: 
que REQUEllEU NA aTI58, A UCINÇA DE REll(NAÇÃO PARA 1151-
NAGEM DE PEÇAS. >ilo à RUA ClAUOIHO J05' BIWICO H'128<EP 
O.nS.10.VllA CAUfORHIA SANTO AMAAOSÃO ,AUlOISr. 

MwAo I CAI.LAS IHOÍJSTlUA DE COI.OtOEs lTl>A ME, tomo;.:: 
que - di (Ofl'f'i1fthla Aml>ltntll do EsUdo dt Slo Pouio • a . 
TE58 • Ll<tn(J PriYII • dt ~ • n" 26000301, por• f•bdca(~dt 
aildl6el, sito• Rua Mardnl rf'. 3lO • W. Jlu POW. 

UMPtO INOIJSTRIA DE MATERIAL DE UMPEZA lTDA EPP. tomo ,;:; 
que - di Componhio Amblon1M do &lido do Slo Paulo · a . 
TE58 • le<enço PrMt I de ~ • rf' 26COOJ03, pora Follfuçlo 
c1t-i.s delito. sito• Rua Manlnl n•. 338 • VU. !MI f'oMI'. 

UGHT TOOl. lHOOsTRIA E COMERCIO LTDA., 10rN p(lblico quo; 
"" na CETES8 dt tom.. conc.omluntt • l..ktn<> PrMI • • !Jun<> de 
~ lWI fol:lriclçlo de - • oquipomontol de
çlo uduiM pw, _..,., lllO .~ Wlu un.Ao ~ 1.19, 
Dlolillo lnduwill, lpo,w. --MARIO FEJllWC)() IEJlUIIGIERI • EPf' (CREMATORJO PftMll l) EPP. 
""'11 pQblic:o - que l'llabN do aTES8 a~ dt ôp«OI*> H' 
52000S07, •Midl at6 Zl/06/2012, por• CREMATÕRIO OE CADÁVERES 
HUMANOS, sito à '111a dt-Alt. J0/,1:, HôNÔRIO CARDOSO, 1920. 
OIAC. CEIUWllNIIO. JAIOTICAIAIN. 

-SIMIAO E SILVA LTDA ME. toma pOl)lco que rOClll>eu di CETE58 • !la-
"°"~ di I.JCllnc,, dt Operaçlo SimpllflQdi N' 42000114, ·-... 
14.Qi/2013, - Migo< de bsjult,Íll porll uso .,.,..,.i. f>bfbçlo do. 
MIO .I IIUA MATIAS SIMON ASEHSIO, 4.11), JD SAHT1NA P. PIC. UMEJW51'. -JOÃO IAT!STA AlVU DE OIMIRA FIJI() ME. totna publico que re-
c.btu di CETESI I Lktn(O de Oper>(lo H' 64000114 pat> llmpeu 
do ,-Jfplbl. CDltQ o dillloolcJo final de lodo°" ....... 111 r1lldo 
ffll son.rna de llltlfflltlto. lilo • Ã na Dr. Cotdoio de Almtido, IS7l 
(cenllo) llolucohN. -BA8YNOX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTl>A ME, tomo p(lblico ~ 
REQU(REU A aTES8 IJCEHÇA f'1IEV1A E UCINÇA DE INSTAlAÇAO 
PARA fA8lllCAÇÃO DE MAQUINAS f EQUIPAMfNTOS PARA USO IN
OUSTRIAI. TANQU(S ,TVBUUÇ06. RESERVATDRIOS METAIJCOS E 
MAHI/TEHÇÃO. ilto a l1tJA TOSHIE MATSUSATO, !12, PAIIQUE IDEAL 
SUMAIIEISP. --METAUMHCO IHDU5TIIIA f COMEAOO LTDA ME. toma pOl,llco que 
- do CEru8 • Uc.enço Pr6'io. de~ rf' - • ,_ a lJcanç,, dt ôplr>llo poro E,quodriol MI..UC.S .... 11• 
lllnonto -- fabtlcaçlo • sito • lluo f1lnCi,a Cocenza .. l05 
• Olstrito lndl,strW I rllClfMl)C)la /SI, 



Alull:açlO-PMM do 

--.. -dt20a7 
MUolluçAo doo --...... 1 meiot flffl 2007 
~ ... -... _ ___ ....... _ 
-do-·~ 
- • - do l'iuoçlo 

li Bradesco · 

C-.1.AAz
CoruaotCRC 16P158531,,.0.0 

Banco B..-..:0 S.A. 
CNPJ r1"60.7~H2 
NIRE 35.300Jl27.795 
Compant,u, Abel'UI 

Ext,.to da Atll da Aasembléla Geral Ordlnirla realizada em 10.3.2009 

Dota.--.~: Aol 10 clu do - dt morço dt 2009, a 1711, no --Cldodt dt CO.... no -
-odo5'..-.--. wa-Oouoo.SP.~~-• 
_, .... . 1.1woc11~-.. -----dt--d0-
-~---Làwodt-~~c.,o,.-~ 
-P~f'mloo:1)0 ..... 1quoM-OOMigol33dtl..olrl'll.404/7Slol~om 
3. 4 o 5.2.2008, _......,. "Dl6llo Olciol dO - do Slo p-· ...... - . ~ 19, S O 11, t 
'DiAt1o dO ColnM:d. ,...,..,...._, ~ 7, 7 O 11: b> 00 - dt que .... O Migo 133 do l..ol 
,.. e.,o,,.11e, .,. - o--.. -oçia. u o.-açoa F'-.., oo - doo 
AudttotN lndlpenól,nl .. e do COt\Nfho ,..... 1 O Relutno do ~ do Con*' dl ~ t"ILtlMle M 

----.., 31. 12.200l. lonlm-em5.3.2009, nooio-il"!Mdo OftcioldO e.dO 
dt --·. P'lglr,aa '7 177, • "Dl6llo dO Com6tdo', .,._ 7 020, - am-ooMIQo 249 
............ 404/7& . .. ~~ ..._.io .. ~ .. -·--CIDM'CMdlll 1~ decontfOM ~ ailllla 1 ~ . no P&II • no &.rior: e) o Ecllalt 
c1t ~ lal ~ .. 1e. 19 • 20.2.2009, noo jo,NII "lllW Oldol oo - 0o 8'o """'°'· 
~ . ptoirlM 33.. 18 1 42; 1 ~ Cio c:onwoo', •NPG'.,,...,... p,60il'\M t . t 1 • . 

~ .. --.. ORIOmdodialotam- ..... -·-·--u~~1.--~U-dOO--.·
do -.çlo, N ~ - oo Pa,- doo - ~· o dO ~Flaeal,toReoumodO_do_dt __ .. ___ ""' 

'1.1~ 2. - a,,,_ roglondo no - - n'1.411 . dt 17.2.2008, po,a 
..._.., dO u,o ..- dO .... - eodol Nndo om $1.12.200e, ... - o - dOo 
....... _.. o Coc>111 PrOpllo ~- om U.2000, IICa -- • •- • -*' 
~ que 1 - - no•- - - om 31.12.2008 Lucro UquldO dt 
Af7.e:I0.237.437,37, p,- que OOjl clHIJnodO, apelo a~ dO - dt -.211.177,a po,a 

...... dt - dt ....- - - ......... "' ll.ll38/2007, .. _... -=--~~~.:=~=-~,='=-~:::;1!r:~ 
P,op,lo o --, oo qllala 16 lotam - - AA50.4fU74.91 - - o 
11$1.841.-.se8,0I - Jutot Soi>ff o Cli>il"' ~~ 3. ,_ - dO C0-.. dt 
~c1a-. -.llllllldatoall1-a...,o......c1o2010, ooMMoroa:Làwo 
do _lo 11,..-, AO 1.11U77/S8P-SP, CP!' 00037.szeM: ---AO 11 323.129/SSP·SP, 
CPF 003.052.-44; ""1o Cio -.i,o Tllxelta J- . AO 3.078.00Nl1S$P·8P, CPF 113.11UM115; 
- Mw 1.-.111 cy,,,lofto, AO 2JMl3.S»t/SSP·SP, CPF ---t29/20; Jo6o ......, Alv-. AO 
1.23t.711-7/8SP-SP, CPF 02t.w.t31/11; --Aeula<-AO 5.100.804-1/SSP·SP, CPF 
032~ -com-oa Clc-. do Doul, VIII ""O. Oluco, SI', CEI'--•
Atc.do Eo,1t11o S..IO SIive Solgodo. AHE W•l'31112·Z. ..,,..... polo SEA)PMAF/OW, CPF 
385.154,112740,-, - no R,. Poeira Ot - . 141, CUc111. Ponug,t, •-oo - uu 
Catlo• Tr- ~ . AO 1.214.352/SSP·SP. CP1' 250.319.0281$9, o COlloo Anlorto AOdr19-
0u"*-, AO l.44a.545ISSNIP, CPF 021.10818&/34, - oom - oa Cldoda da 0..0, VIia 
Yara, 0..-, SP, CEP-..00, ...,_ - - leYldoa • -açao dO 8Anco Ctnltald0 Brooil, 
apdtoquo--do-cargos.Ol~-•ca---.. - .. -

:O!:;,:::...,~!::.,!'.;..!==.,":,:=.'::~-.:'.:: 
FundoNrloo dO - dO lltNd • PAE\/1 - pata in'"ON o eon. .... ,,_ o - -
flnmanual Cluv""'° Whllal<af, l><uilolro, - . - .. -- AO 2.o25.083/SSP, CPF 
~7.731/DO, - E-, a o -Euohotto l.am« Aodf1oua11, tnllalro, ..-. odmlnillnldOf 

dt --AO-~ CPf' m.1oe.211~. - ~ bl o adonlo1I ~ 

~~~fo=.o::.=:.,~!;:!"'e';i.::.:"'.;...~.~ --=-.= 
2. ~ Alo c1o - I\J, cu 22,11-012, - Eiowo. • o - J- e.u ..... ,......,. 
.,,_, - . - . AG !M8.2A11S$P4'R, CPf 003.505.9111120. - o clomlcl1•d0 na 
--doo..,__, 511, - · 21 , ~ . SAo P-. SP, CEP IMOl7-000, - 9-llO ~ .. - _ _.,, __ .. _ _,,,_Apa,..tdoMola. -Elowo. 
·-----Suplonlo.,,...._ .. __ •. 5381'1' ... -o,oltrenelalo, lbncloroglav-queoo-oo ooCtlQ CIO ,.. ___ ao e.oco dO 
l<aM • PREVI teciM*MI $ .~S4r:t. ôt \'OIO., lb&t~ CM YOlat OI demllt l(,Oncltat OIM•tUotH de 
-p,-andalo ... _. ... ,,_.,,..., palüadoob11ac-udaoio llonco1o<•m-oo 
- - Lopoo cio Ollvolra, l><uilNo, - . - .. AO 3.082.261/SSP·SP, CPF 
0:31.174 &0lt201 f~ • dondaOo na Au,e .6. 11, ~ 41, J41Hlffl dAa o.n.sou-..a. S&o Paulo, SP, 

CEP 0S439-<l20, o AlcltdO -· laplrl,o - SllYa, ~ . - · - ANE 
-11t-Y . ....,_ - SE/OP1MFIOPI', CPf' 892.40S.23711S, - no - Brlgl-o F•"' 
Uml, J,nt, .. .nclat, Slo P~ SP, CEP 04636-905, ~ EI~, e oe Mnh«OI JcN'ge TW.U 
Pinto do l'lg-, l>,uilal,o, CONdO, adl,ogado, AO 5.548.755/SSP, SP, CPF - .738.328166, 
IUldonlO •-no RIJO P- IMCIG do Araújo. 250, eor-.1n1o V1lu .. 810 Franctoco, 9, CU0 14, 

VII sao - · Slo P-. SP. CEP -·. -ud -· Tolun. -.. - . 
- . AO 3.GZ!.195/SSP-51', CPf' 057. 1I0.071/S3, - • - no Auo P- 290. - · 
11.~ Dollllono-.~-. Slo P-SI', CEP04f1a.oo1. -
~ OI~ .a.... Wlo ffllnr:lelO *•~o.-.& °"*'6na 8 Nf rNl&.aôA no MO 
Ot 2010 t ... - _ ... __ _.a _..,cio-.. - --C-. dO 
lkuM, 1 ~ p<MnChoffl u condç6M pr4M&w no Migo 112 OI ltl n' 8 .4CM, oo 1s.12.1e, • dectatatam, 

=:nu~~~~~=::=-::c:....o·~.t:.~~ 
valot IMr'IMI de RSt2.000,00 • e.adi um, dl M:DN:k) oom o~ no P,rigtajo Terolko do At"90 112 
dtLeir;,ll.404M.-quooo.._"""°"'" __ IO,.......,...,.quandoom~ 
aoe Mtmot'OI EMOYos. noe: CUOI oe YldndL s. fl!liLldOt: 1) o mon1an .. gloo. .,._. de remuneraçlo 
OCII AdffliinilttadOU, no veJof' de 11141 RI 110.000.000.00. • Nf dlalrlbufell ~ reur'lllo oo ConMtno cs. 
Mmlnttlf1Ç6o, ao. IMfflbtoe óo Pf6ptlo Conaello • á8 Olmorla. conlonne CNterrrlW\I a len ~ · dO Aft100 
9' 00 EtteMO Sodat; b) t vtrbl Ot et• RS100.000.ooo.oo. Olltlnadl a eu11u, Planoe OI PrtykStncla 
~.,. Abena OOI Admln&l1ra00tN, oencro do Plano CM Pre"161nda dHdn.100 aos fl'undoMtiot • 
--do Organluçto Br-. EJII ..,..._-·o - P...-.o. que..,.. u 
- Otl --- -lo Offl vfgo,'a H tomarlo OllflvU dtpOlo 0t homologadu ~ 
BlnmConlraldOBrulta""Ntar9m--ut~lagaJocloo,qulv,-na.J..ru 
Comof<llal • put,lcaçlo. Puolc9çló ... AIA: - • publlcaçto na IO<!NI ......... no PIIIÍQ(OIO 
Sooundo dO M!gO 130 dt l..ol W' 1.404111. Quon,m doo Dollb«~l>N: _ .... por rnaJO<IO do YOIOO, 
--do....,.• i.oaimonto .--. liclndo oonoignado pelo .,,... , entrega do MtnK011aç10 
- a lnlWlçlo Ot Conlolllo Fiacll P0<11U1Nnlt, ept11N111Ada pela -IO COllul .. Prov-
dol ~00 8altood0 Brlil - PAEVI, Ã4Jil0Veçloa A,1tnatw1 dl A&e: Mlwedl a llOI, '°' fftaMA 
apt'Ol'adl pot IOClol o,. aoonlttU p,uental I ueiMOa. lnc:k.ttiw ptfiO r~II CM ..,..,... 
---.. ~IN, ontcrlçlo CRC 2SP0001fSOI0.5, HMor WuNngw, 
Ull ,._,..,, Cav1tçw, Conladof CAC 1SP172t40IO-e, O. acordo com o dtipOIIO no P111i0falo l' do 
Migo 134 do Lei ,,. 1.404111. 111 -.,: L.áiAltO da Maio Btandl0, &ocro<tno: ea11oo All>eno 
Rod!lgUII Gullha<mo, 

,• ' "110 •, ••' ~ ~ ' •~ • r - "I' : , ~-.-•-l -,•- "'.~r,•; • • ... ,:- • .:J 

('')'!!~ ' BBD ,. · 'ºº'·'"º"' . ISE - ·' (-e·~-'-·~- ) ~ ·-· 
MER<Aoo Nl!!ül!!Jvsa:.- Lal1fJP.X . ' \u~uin .. 1111<1),lndc,~:. • ., .oi; .. --=~ :::n,__;:,,c.J -· -- -

L. , • • •i • • - • - , • ••• ~ .- tu AHQ~ 

::·· ······· 

... 

ReNfV• de LuctN 

i..a..------·-·---.. -· 
Lucrodo---------------11.-Luooo----·--........ _ ......... . 

i"" --

e.100.000.00 
e.100.000.00 

804,118 
0,20 II05,0I 

!IUn,s. 
35.an.s. 

1.13'.All,40 

11.573.543.77 
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Diário Ofldal Ernp,<s,mal 

R Bradesco Banco Bradeaco S.A. 
CNPJ nt60.746.94&'000H2 
NIRE 35.300.0V.795 
Companhia Aberta 

Ata da Reunião Extraordlnâria n• 1.426, do Conselho de Administração, realizada em 10.3.2009 
""' 10 cio, do mH do março do 2009, • 18h30, 111- IOCIII, ~ do Oeul. 4' lfl4lt do P,_ NoYo, 
VIia Vira. Osuco, SP, CEP 06028-·900, ~ram-u O. ffilHNJfOI rMlla pata ana.g,e, Otlt C<w\Mlho N1 
-Oot&l°""""'"l,ojofNlwl<ll,Cl.jo- .. CSIIÍopóol~do_,nomo1polo8.lnoo 
c.rwe1 do lltull, eom W)OÇAo do """'°' Rlcatdo E,pl.tlo Senlo Silvo ~ . oo qu,,11 ..... ,.,. 11 

MPllll ~ 1) do-- .. dioposlç6NdoMlgoe,.do EaiJllulo Soc:lol.-llTI 0

6 llolÇlo, enue li, do p,.-.,, t Yn-P..-.. 1 dntt ÔfVIO, - t - ,ooa/Go - nomn dol 
-e<: ..... ldontt: UU!DdoMelo9nlndao; Yl-rooldenlt: Mlbnlollomla: 2)_80_!0 
no Migo 12 oo Eoto1u10 SOclll, -•m • OIOlÇAo - meml>N>t q... 111,oi,_ • Difeloffa da-· 
lindo Mdo ,.._.IOI °' nnnorH : Direto,., Encutlvoa.: PtukNnto - u.ai Cario• Trabuco Ceppl. 
b<uleuo, cuado. be(drio, RO 5..2&4.3.SVSSP.sP, CPF 250.310.õ2&1'88; V~rffktenlee • uêrc&o 
-no CU.r, brllileln>, cuodo, bordrlo, AO S.AS5.53'1JSSP·SP, CPF Oll4.172.T24Jll0: Arnoldo.,.._ 
\lltlnl, br.-0, \/lúvo, batdrio, AG "-1147.312/SSP·SP, CPF 055.302.37&'00: Sérgio Soc:ha, bfuihllo, 
- · ba,urio, RO 208.8$$-CISSP-SC. CPF 133.186AOW72: Jullo do Slqutn C1n1&1ho do Arca,1<>, 
bnloleln>, cuado, bencÓl1D, RG 3.272.499/IFP·IIJ, CPF 425.327.0 17/49; Milton Almi .. , Sllv• V•rgu. 
....a.,,o, ouodo, oenc:'1io, AO 1 ,008.035.080/SSP·AS, CPF 232.&Ul.500/15; .k>N 1.ul• _, P""'°, 
bt...-.iro. O&Udo, i>anc:i6tlo, RG 5.582.741/SSP..sp, CPF 607.571.5Der.M: • NorbtN'lo Pinto 8..-INdo, 
...-..,, dNotludo, batdl1o, AO 4-4-43.2StfSSP.SP, CPF !IC9.302.108/20: Dlm-0...mo• · 
Trhl•lttO FII\O, bruo1olto. - . bAldllo, AO M-'44.838/SSP-MG, CPF 140.056.906/59; JoH Alc:idto 
"""""'· ...-• ...-, .....,.,,., RO S0.112.1&-4/SSP-sP, CPF 0114.3S0.330f72: JoM G<lllherme 
IAmbl de ,.-aria, tw•r...o, eaNdO, banCW, RG 32.114,41$-.Xl'SSP·SP, CPF 128.881,92&'91; u,1~ P•a1eut 
v.-1oo 11 .. hado, l>tathl,o, -.,, -. AO :1.04f.t1"71SSP-SP, CPF 043.934.458149; Mlllon 
MM.lumoto, brui&elf'O, c:audo, bandria, FU3 20.51t.111•S1SSP·SP, CPF 081.2.2S..SSOI04: Oclalr AfOMO 
Rebfll.tto, b<ullollo. CNado, boocário, AO 8.109.0WSSl'•SP, CPF 120,119.838IOO: Au,.lloConrodOBonl, 
t,,uhi,o, - · -rio. AG 4.681.428/SSP-sP, CPF 191.611.oo&'OO; Domingo. Agutlrodo .. Abreu, 
o,Nleln,1 OINOO, blnc.MIO, AG 0.438.NJISSP-SP, CPF f.t2.t09.898/S.1; P.ulo Edu.ardo D'AYIII a.oli, 
orulltlro, --. batdrio, AO 1110.170-G/SSP,SP, CPF 1157.044.828112; Adomlt Conlollo, -.0, 
....00, bOtdrio, AO 8.31a.186/SSP·SP. CPF 722.446.4"6-2$, e S.rglo Aloundro Flg"°lrodo e-... 
-· - ,_nc:411o. AO MG-1.520.GWSSNIG. CPF 373.108.328/20, DlnllolM -monWt. 
.....,_ s.n ...... -· .. - . botdrio, AO 5.1181 .848/SSP·SP, CPF .Wl.747.518134: Alrton Ctloo 
boi AncholU, b<ulteifo, CNt<IO, boncario, RG 4.286.009/SSP-sP, CPF 053.336.1158149; Alonndro da 
SUva GIOhiw, btutWro, cuadO, blnc611o1 RG 100.M0.876-719SP,RS, CPF 282.&48.8'0/04; Alfredo 
M16n1o Umo do .......... btulltllo, CUldo, .. ndrio, AO 3.483.05-.SP, OPF 037.9~.oo&'03; 
AJ1o1r Ant6nlo do So<lu, b<lliloko, cuodO, batdl1o, AG M-883.Nl/SSP-I.OQ. CPF 244.092.006'00: 
Mtonlo C.~o• Oo1 ~ . O<•- · casado, bMciflo. AG U52.880-MISP-SP. CPF 713.170.428/04; 
Mtonlo Celso Mo,uglo - • ...-0. cuado. bonwio. RG 4.414.1128/SsP-sP, CPF 382."69.498/ 
20; candldO ..-11, - . ......,, bo"""'°, AG 3.134.754/SSP-SP, CPF 3115.739.288/04, CU&ltno 
Rlcatdo -li. b<ts1loln>, cuado, berdrio, AO 18.290.714•0/SSP-SP, CPF 082.m.23&127; CleytOn 
C.11\Kho, btMlelfo, ou.ado, bane.Mo, RG 13.810.052...f.lSSP.sP, CPF CM0.313,.41&129; Ooug&u Tevl4 
Fronclaoo, braloi,o, cuodo, bon<Ólio. AG 11.011.G47/SSP.sl', CPF 040.086.838/83, IOdos eom -
no Cldodo dt Douo, v .. V11 .. 0..-, SP, CEPOIIQ29-IIOO; F6blo ....,...,., ........... cuado, boreatio, RO 
IS.812.757.0JSSP·SP, CPF06531:l.--.domlcllionaA_ P_ l.<50, 5'tndtt.po,,o. lkllt 
YlsUI, S6o Paulo, SP, CEP 01310.817; ftmando ......,_, ...-.,, -•. bMCário. AG 6.37"-046/ 
SSP-$.P, CPF 588.449.881187: htnandO RonecMalO Pulho, btüdMo, C&UICIO, t>atdrio, RG 7.1&a.•92·XI 
SSP-6P, CPF 562.1141.558134; Jelt DtlgMlo Bulco, b<asilo,ro, ........ bon<Ü>, AO 5.813,070.So'SSP·SP, 
ePF Z2t,863.87a.,1, IOdol coin-A,o,-Cldodo do Dous, v .. Yara, Osasco, SP, CEP OI029-IIOO: Jton 
Phlllppo LMoy, k.-, - bonúno, ANE W418512-a/SE/DPMAF'1)1'f', CPF 703.148.427/34, -. 
~ 111 - Pouliota, l.<50, 1• llndot, Bolt V ..... S6o PIUlo, SP, CEP 0131().817, JoM Lw 
~ Butn0, brUloin>, -.-. RGS.353,0711SSP-sl', CPF588.81'3.1-: JoM...,,. 
--....-. ......... """°'11D.R010.728SQ3.21SSP-SP,CPF001.8118.1111120:.-..AugUOlo 
Pll>Clhl, ..-. coudo, - AO 10,389. 111/SSP-SP, CPF 1164.136.N&l!O: ~ Cwtoe do 
~ FIiho, -. - . bone4rio, AG 1,405.338-XISSP·SP, CPF 517.041.788112, IOdol -
- 111 ~ do O...C, VIII Vot0, OMtco, SP, CEP 0802HOO; Lw ..._ - - . b<-.0, 
eaNdo. blfdrio. AG 8.034.631-IWSl'-SP. CPF stl7.023.l!91172, aon - .. A--· 1.500, 
Ploo t, Aljlha>111t, Bo,uon, SP. CEP Oll453-000; Lw Catloo Angololll , - . - . -. RG 
10.473.334/SSP.SP. CPF 058.042.136.'25; Lw Ct<lot llnnltlo C:0- Jútllor, -. -. 
- AO 2.428.42C).38/SSP-8A, CPF 2:!t.341.386181: luiz FernoMo - . btuloln>, .,.._, 
btrdtlo. RG 4,IG1 .80VSSP-sP, CPF 411.<82.0711172: - do Art<ljo Noronha, - - . 
boldrio, RG 2.oeu31/SSP./'E, CPF :,eo.see-..15: - - . 0<.-0. ooeodo, boncállo, AO 
8.&114.&IO/SSP•SP, CPF 030.161738170: _,. Hol1o dt ScMa.o Ramot, .,,_, .. -. bono,rio, RG 
7.812..617/SSP·SP, CPF n1,QO.CMM>G, .,.. com OOffllelljo rw Odadll de Oew., Vu Vara, Oloaco. SP, 
CEP -.900; u..ton. -., Mllan, - -. - AO 12.400.Q20/SSP-SP, CPF 
076.65&511110, oomdomk:llon1 Avenida lpkanga,282, 10-andat, Coneollç.lo, Slo Paulo. SP, CEP0104&-
010: - R-..o V-Gou- b<..W..., -. Olrdrio, AO UOSl.204/SSP-sP, CPF 
010.121.2111/BS, -. - no A- P--. uso, 5' ..-. Bola Vls,a, S6o Ptulo, SP. CEP 01310-
817; - ~ No..- Junior, brulltlfo. cuodo, bordrio, RG 13.703.'8$-7/SSP-sP, CPF 082.1147.70lllll6; 
NUIOn Polellrlno Nogutlrl -. eastdo - AG S.2$0.071/SSP-SP, CPF 68Q.388.338134, 

IM>OO com OOmk:íUo na ~ de O.U.. v .. V.,a. Oa.ac:o. SP. CEP 06029-IK>O: Nobuo Vemaukl, J,aponit. 
.. lodo, oonúno, ANE V119879-UIOELEMAF·SP, CFP l tl0.387.998/01, oom domocllo no A- lplttnga. 

~?:.~~'rf!,ºRG~.~:~~~~ ~ra~~~~~ ~~~:! ~0:~1
:':.:.:. : : 

banca,,o, RG 17.Q?:1.1311/SSP-SP, CPF 133.l!OS.0481111, aml>oo OOffl oom.clllo no CldOdo do Dtuo, Vila Ylf> , 
ÕAICo, SP, CEP 0602MK)(); Robert John v•n OIJk, br~ o. CU&do, Ntdno, RG 8.721,59,t/SSP..SP, 
CPF 040.330.1138/89, com domlclllo III A- P-1&. 1.4S0, 11' andei, Bolo Vls1&, S6o Pa\flo. SP. CEP 
01310.917; R'"*1o S011"'1 Holl#ndOt, btaSllolto, SOllwo, llandflo, AO 4,518175.Q/SSP,SP, CPF 
:IOl.25'1.408/59: 1 W•II011o Schlmnoll,., Morquonl, bllll""11 . ........ bancâf1a, AO 11.585.7&7-lVSSP,SP, 
CPF 048.&4.t,73&'09; c»NcorN: Au,,11o Guldo P•ganl, bt'Ulek'o, cu.do, benc:4rl0, RG 1.869.356-91SSP· 
PR, CPF "49.138 9891'87; Cl6udk, Femanoo Manu10, bfaallotro, C&Mdo, bMdrlo, RG 7 .:ua&.4431SSP-SP. 
CPF 5114.044.838172: Fotn1nd0 Ant6nlO Tonório, bf•oJei,o, co ..... btf'dno, AG 2.000.108/SSP·PE. CPF 
226.475.114/20; llar<lt lopoe GonçaiYH GU, btull.ito, .-. oancâ,1a, AG 11.91"-1"2·5/SSP•SP, CPF 
054.31$,788194: MwcOI Dtr,. l>rultlto, cuado, b>ná1lo, AG 8.57 1.~SP-SP. CPF S74.0S9.628l1S: 
O.,.,., Aonootat.o Pinho, ~ d'O, cuadO, b&t\d16o, AG O • .cee.5 '3/SSP-SP, CPF 1589.W.2981$4, t Paulo 
do Timo Monuni, ...-o, CONOO, -.1o, AO 10,903.21 4-9/SSP-SP, CPF 871 ,029.008IT2, IOdol Co,n 
domioflo na ctcSIOt dl Oeul, Vila Varl, Otuco, S P, CEP 00029-900, 0$ quait dectaro.ram, aúb •• S*\01 da 
ltl, que nlo HIAo lmj>ed,dot dt •-••~do ooc:le<lado tN<COl\lil em vtnUdo"" ~· 
_ , 3) nomoa,, do oontonnldllde _. o CI- nos Al11gco 22. 23, 24 • 25 <lo EaiJlluto Sociol, ot 
.......,.. qut lnu,gouto ot •li<*"" Comlt .. da -dt; t ) do RemunttOÇAo: Coo,..nodOr. LIDro 
do Mallo Bnlndlo, b<ullolfo, - • ......,.., RG 1110,371/SSP·SP, CPF 004.631.'28112; M.-roo: 
An16nlo 8omlil, brullieuo, 'IM>Yo, banc6r1o, RG tl~129ISSP·SP, CPF 003 052.809/«: Mirlo d1 S lln lfa 
Teixeira Jilnlor, btulwo, cu.ado, Dlrario. RG 3.078.00N!iSSP·SP. CPF 113 H9 59S1t5: M,rok> Anur 
laUNtlil C.,priono. b<-. couoo. Otflw1o, AO 2.683.338,0/SSP·SP, CPF 063.900 926'20, 10C10s com 
domiello III c,aaoe dt Dou1, Vilo """'• ôsasco, SP, CEP -·900: t LulL C1fl01 Trabuco Cappl, IA 
~ b) ~ Conllo._. en&omoe • Comptl.tnc.: Coordooador. Mário da Sllvtlrt Teixeira JOnlor, Ja 
quolibdo~ Membn>I: Carlae Atbet10 Rodrlgu•• GulltlerlM, bruilwo, casado, beneário, FIG 0.449 $451 
SSP,SP, CPF 021.196,66&'34; MIiton Atmlcat SMva Varg1.1. Ooffilngot Flgu1lrMO CM Abreu, ClaV1on 
Camacho. Nltton htegrll\O Hooutlt• • Aob«to Sobral Hotl1nder, 1' quaitfic.adOe; e) dt Condul:I Ellctl : 
Coonll'*'°'= Oomtngo1 figueiredo de ~u; MCNJ1,br o1: e~ Ala.to RodrlguH GullMrmti, 
AIMtdo Ai~• Vlelr•, Mltton Alffllcer SUva Vargu, JoM Luli Acw Pedro, MIiton M1tsumoto, ci.y,·on 
c.m.cho, Nltton Petogr1no Nogueira t Robe11o Sobfal HoUande,, ~ qU1linc..dot: d) de G .. tjo 
lnt60(Jlda CHI RIKOI • AIOcllÇio de ~--; Coordenador. Lub Cark>t Trabuco Clppf; Utmbro.: 
LHtdo Albino Caar, Arnaldo AJwa Yliltra. 5',gfo Soci\a, Jullo de S1Qualt1 CarvalhO ôt ~1ujo, 
Mblon Atmicer Sllv• V•'lJ'•, JoN L.ulz Aa.r P~ro. Notbarto Pinto Batt>.do, Domingo• Flguel,..do 
de Abreu • Roberto Sobral Hol~r. l• q\laJiHcadot; A) I\Omea,, do contonnldadt com o ditpottO no 
Anigo 26 00 &tDluU> Soc:W, OuYldota de Sodedade, a MMOtl. Cltuu de Lowdu L()pea C"rP'•wtl(y. 
0<-••. Ylolva, ...,..ria, AG 8.:187.5':I/SSP•SP. CPf 893.001.40l/87, oom -llo na Cid> .. da Dou1, 
W. Yata, O.oco, SP, CEP -.eoo. Todoo Dt Oi1eto,e1, Mo- dos ComllN .. R.1-rtçio, de 
Controk&a lrQfnOS • Compkanoe~ 6t Condu\a Ba. • de GtMk lnt~ o. RIICOI • Abea~o dt 
~&at. • • Ouvldofa lllltlo manda10 .te • 1• Rol,H\&,lo do ConHlho de AdmlnrstrilÇtO que ao roallu r tapei a 
~. Gtrll Ordt1'ria dl 2010, • OI nomu H,14 ltvacto. • ap,ovaçào do k oc:o Con1rel oo 8 rüd, 
ap6e o quo &offlllio pos.H de ~u• QtDOI, MndO que ptnn•nkOl'to •m s,uu funçOes •• ~ a R..,,Jo 
oe ... ô,gto que ~, o nome11 os novos Memtwot no ano o. 2010 recfl>I a homdogaçb do e.nco 
Con1ra, ao &uU • IOJ• 1 Ala arQUtVada na Jun~ Comordll I pubficida: 5) de conl0tmku.de com o dilpcfto 
no MJgo 21 dO IEfll.lulO &odal. nomMf a. membto. ~ lnt-o<1t6o o Comtti CM Auditoria: Coord.nador: 
IIIM1o do $U- Tol<olrt Júnior, i' qudlloAdo, oom """"'ª'° att t -~o ao Conlalho dt 
AdminltlrlÇlo da Sodeá• CM do Rfiltorfo a.., W tido paio Comllt relalNO IO a.:tiddo de 200t; Mflmbtoa : 
P1ulo RC>Mfto Slm6u Ui Cunha, btasUolro, tep&rlelo Juelidlknonlt, contador, RG 4.140.178/SSP -SP, 
CPF 567,047.048111, com domicilio na AvankSA P'8....anguabl, 80 • CHa 3, lncian6,pob. SAo Pa\,llo, sP, 
CEP 040IO,,OOO: y.,.. Loull Jeeq~• U .. urw, bf..u.ko, cuaoo1 .omntltrldor oe ..-np,et11, AO 
4.914.123/SSPoSP, CPF 185.142.aoat08. com aomkfUo NI Rua Senad0r C:...t Lac:etda de Vtrgu,e,lro, 598 
- ~ - 121, lllla M&dolollo, Slo Poulo, SP, CEP 05<35-010, ........ eom l'fMlndalO Ili o ~ • o 

eon..,t,o do - ... ~ da !Sododade do Aottlório a - - - Comil6 ··- to pnmti,o 
Nf'Míltt; dt 2008; • H411o Machado do.a Rata, bfaslAtifo, c:.INdO. admll'41rador de emprnu, RG 
5.ll04.:1861SSP·SP. CPF 451.560.2118134, oom -llo no Au.l Ángolo e.o,. 1110. Vllt V111, Oouco, SP, 
CEP06026-110, 1tn1ndl10atj e 1• teurüodo~OtAclffunlllraçtoqutN ,e.UU,apôsaAI~ 
Ger.l OtdilWta de 20,0. Ot Met'l'lbr<:lt do COMit6 de Auditoria !Orlo MUI nome, Sovado,. ap,ovaçlo do 
Banco c.ntraJ do 8fatil, .p6II o que 10mlrlo poaN de MUI ea,goa. N.mi f'J",eia foi trai.Ido, ~mndo-M 
• roun~ o • lavrondo·ff Hltl Ata Que o=: ConfflheilrcK P<HtntH u.an.m " ' U.Uro de M•lln Srandlo, 
AIM6nlo -. "'rio do SU.- T'""olfl JunlOr, - Atlut Lt•IWII Cyp,llno, Joio Agutt,1 Alvt1tz • 
o.nlN Aguiar AN1ttia.. o.dtramoe pari o. dtvtdol lna que • Ata cu. ret•rida Atlffll.lO enc:onlra ·H livrada 
em livro prOpno, hOmologada pelo Banco c.ni,ai do BruH, • a,qulveda oonfonne ngue: ·secnuana ct, 
F....- ·Junl& Comon:lol doEmdodoSloP""'°• 0.'1ffiooo ,evi>tto ool>n' 181.280.'DH, e m ll.5.2009 
•l AN C!l•lln• c1o s. F. e,.,.,....•. Socrtlittt on: ª"""° 11<1..._ S.A. • l Non>eno p.,,. - . 
Dltt1otVD-P-1&. 

• , • • ~ • # ., 

i""':. BBD 5 ( - -···--· ) ~ , ~~, ' l!!ii!!] · f> L t ·b li, Oow Jcnes - 1 E t -c-:_,=.,·=-=- 1131AI 
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21 - 5.lo PaulO, 119 (65) Dli,lo Oficial Empresarial terca-ftllil, 7 dt abt,I de 2009 / { 'l., 
~ li Bradesco 

Banco Bradeaco S.A. 
CNPJ n<60.746.941W001-12 
NIRE 3S.300.D27.795 
Companhia Aber1a 

Extrato da Ate da 212" A1eemblel1 Geral Extraordlnúla realizada em 10.3.2009 
efollvadU por lntonMdlo da lktOHCO S.A. Corretora Oo Tltulol o Valo<.. Mobl"'rloa o da 
Ágo<II Corrtl0/8 de TltulOI • v-.. Mol>lllárlol S.A .. omprasu da Orgonlzaçlo 8'-.CO; e D) 
ll>l1t linha do cr""1o t,pecfllca; CQnlCPIA'knt' Alienai, no caoo de oventual falia oo liqul<let no 
....- pera oqutslÇIO de 1(611, • HndO oo lntornae OOI IIClool11as, a pteQOS Oa mo<caoo, • 
quanllcMIOI de OQOM nacalMJla pera arredon<llmonto de """" l)08iç6es ldonNlas para 
múlllplo do so oçeea, Imedia- ª""°"°'· por aspêdo (_.. caso, o aclonilUI deve" 
dltlglf-ao e uma Agtncia 8'-aco); Oeodobramento 0a Aq6ea • DNOOl>rat u 91,397.396 
,.......,... • vm rrilh0e1, trountu • novonta • ..i. mil, trezentaa • novonla e oela) ~ 
nomlnotJvu.Hcr11urall, Mm valo< nominal, reltJIIAnlH Oo gn,j>Amento mtnclonaOO no liam 
entorlor. L oi,i.uvo • Manter o ..sor Oe cotaçlo da açao no men:ado a um paiamar 1111Uvo pare 
MgOdoçlo, pn)pOldonando molhor lqlJiOaz .. açõet no mercado Oom6S1lco • OOI DRI • 
Oo-'tar; Rec,,lpta no me<caOo lntomaclonal; U. Proporçlo do Doodobmnonto • De 1 (uma) 
açAo pano 50 (cinq<lonte) ações, open,çAo em qlHI OI aclonlauu IO<lo """ª po,lç6es 8ciOnát1u 
..,..ascldas em 4.11()()%, ,_ 49 (quarenta t novt) açõeo pare cadl açao do mesma 
upódo poe,uloa na dall em qlHI " 11111\/ar o -~ de gn.,pamento, transtormardo as 
81,397.396 (181Hnta • um milh6es, trezentas o noventa a aote mil, trnontaa • noventa • 1111) 
1(611 nominawu-escr1t, som v- nominal, om 3.089.869.800 (lril llllhõoa, IIUOO!lla e 
nove mlhOff, olloalolas , aosaenta • nove mil o oltocenlaa) 8Ç(lel nomlnatlvu-etcr,Mlll. sem 
valor nominal. O deldob<amonto, na <ofenda ~ • ..,. impleme<lllOO em no m/nlmo 80 
dlu após a ~ 00 "Fato - · I' me,,clonado, °" aoja, no ,.,.,mo dia am qve .. 
.,_ o Ot\lP&ff*IIO (-..neamanta). P.....Olmentoe Adlclonala • Fr~I Oe Aç6eo • 
TrMICO<TIOo O ptUO .. - para O l)UOCO por l)IJII OOI lldonlslU, U evont\11111 !rações de 
oe6eo serio --· agn.,pedu em nolmoloo lntlllroo e vendldu 11m Lolllo a Hr roalludo na 
BM&FBOVESPA S.A. • Bolsa 0e v-... MercaOollao I Fulun>I, -- OI reapec1lvo1 V-H 
w oolocaOOI a clilpoolçlo OOI IClonlsl.u que fizerem )oJs. Pa11 OI dttontorH Ool ditllltoa. • 
Socl80a00 ... t...,., 1) crêdho pano os que conswn. om MUI n1glst101, _,.., pc,uuioorH OI 
conlA corronúl om lnolllulçio ""'"-lta: D) pagamon,o l BM&FBOVESPA S.A. • llol<a OI 
ValCN'es. Mercadorias • f'ulutoe, que repuaar• os rell)KtiYoa: vakHas aos deientonls doa dlfeitos 
caOastredo1 om oooa <ogliltoa, por lnle,mâcllo - ,eu, Agen ... 00 Cuatódla. Aquales qvo nao 
mandvorom coma COfrw.te em lnaUtuiçlo Ananaelra, mu qv,o ea~om COM 01 d4d05 
oo<l&Sltail ,eguiar .. no, reglauoa do Bradesco, sa,lo notillcadot • devorio .. ap,e111111r na 
Agtndo 8'edolCO OI """ pre1"1•ncia. municlol Oo documenlO OI _,IHicaçAo, pata 
1oceblmenl0 00 Valor • que 14111 direito. Pera OI aclOnlllU nlo ldeOlllicaOOI °" nlo IOCalliJMIOI, 
OI ra,-Jvoo YOlores Mrlo manlidOI • .._olçio, na Sociedade, e, quanOO IOiiclllOOt, serio 
pagoa ai- pela ..._. 6EUC °" outro lndlée que vonna • sul>lilitul-la. Titulareo de 
~llary -.ipta (DR1), com ldagocloçio noa E1lad01 Untooo • EopanM • 
Slnulanaamente • --.ao no MercaOo &ullel<o, -ndo-ae tambétn o p,uo 
801~ pera olvate du poolçõos, - proceaoadoo no Mo- inlemedonal, conforme 
_.., a) - Ame<tcano (f\lYSE) • ADRI I EIJfOPIU (Latbe•) • GDRI: Mrlo llnJpaOoa o 
- na "*1TII p!Opt)(Çlo: b) u l<açõee rooulllnlla, a eUffljllo das -açóea no era..1, 
se<to ._...iu. agrupedu 11m nümoroa lnlllroo • ·- nu <tlSPOCtiYII 8olau Oe ValorN, 
- os valoras credítaOOI - OII- du 1<"'6os: e) apól a olaUvoçlO da operaç&o, 00 DRI 
• ll"90lilllY ~ """""""1io a - Jll90Cledo• na ptoporçio de 1 (uma) ação pan, 1 (um) 

:~-::" me':.~opor~, ·~.:=,t: ~oee .:«,.~~or":6: 
paiol Orgaoo ~ oompotemM, nlo ecarr...,. em alteração: a) OI (lllltllkiaOI de 
aqõeo que -,,põem o (:apitai Socloll , , conMQOen(omenio, Oo "capul' Oo Al1l;o e- Oo Es1altrl0 
Soda! do Banco BraOloco S.A.; e b) Oo valor OOI DMOlndoo MenMlt de R$0,0132111250 por 
açAo oróln4rla e RS0,014541175 por eçlo p,lfertnàol.". flla aeq- doo trabelhos, 
--O senl1or P-11 que: 1) 1 D1n1tot1a do -.S0 fica IWIOII.- 1 praticar IOdOI 
OI IIIOO .-asárioa e a tomet U ptovtoendeo ooft1)1emenll"'I da opereçlo OI ;ntpamenlO 8 
Ol-amenlO ota ap,ovada, -.e Oo cumptlmanoo dai OOfflals lormalldades legais 
l -,,çaa; 2) .-a os fflDléri&s ora aprovedal somente entrara. em vigor , ae tomátilO ololivU 
depolo Oe homOl<>gadal pelo Banco central Oo &UII e OI estarem ,1ondl0u toda• as 
o)(JgtnclH legillt Oo a,q........,.,.o na Jvro Comorclal o put,llceçlo. Pub4t~o da Ata: 
IIIJIOrizada a publlcaçlo na lo,mo prevl811 no Par,gralo Segundo do Migo 130 da L.ol !t' 8 .404/ 
79. Quorum - Dollber~: lprOVedaa por IOOOI OI acionltlu ptesenlll, ficando 
consignada pela moaa a abllençlo Oe voto ao Item 7 da ORiam oo Dia (Operaçto OI 
~o e Deodoblamento Oe Ações), ap, ... n1a0e ·patA aclonisul cai .. oa P11Yidtndll dol 
Funck>Mrlot Oo Banco 00 Brasil - PREVI. Aprowçlo • Altlnflu ... da Ata: livrada I lida, lol 
- AII aptOYadl por IO<lol 0$ -...S P,810nlll I assinada. U) Presldenle: UU/0 ÓI Mllllo 
B<ancllo; $acre~: ~ -o Rod<lgueo Gu!IMmll. 

... . . ' - . , . . ··.... . 

(f' 1' BBD ~ . # ISE ( ... .. ) .;:::::> • T.~1 , Oov.Jonc~ ·--·-· _-:_,;-· IBAI 
MÉRê'ADO ~ . ~~~~·.~~·~. • .. _ ~~\l:':~1..ib1I tylndoc~ . _ ,., t,aag i:i·'~'!;..~ ,onN.;s 

Braile Biomédica Indústria Comércio e .Representa96es S/ A 
Ei========;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~rfo52.!28~ .i;;;;;~==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=-=I 
-Aclonlatu: ~ 1'&pOllç6M IIOIII •--. -omoo t ljJNIClaçloOol St1., o BlilnÇO Pattimonlll, Eoonõmlcoe u Domonauaçilea Frnancelrue de -da -cios 
-,:feios -em31 OIOo-Ol2007 t 31 o.-.oe 2008. com-T6cnlco OI- SloJos60o Rio P-,07 de Allfl OI 2009. Con- de AOmlnll 

- .. ' f !.._.1!!!!! -....!!!!!!! 



~erR.eixe 

ENERPEIXE S.A. 
CHPJ n" 04.A2.t..t 1tA)l)Ot~ • NIR2 35.300.1115.381 

Ala do- 0-M OnllNitlo fio- no Olo OI do .t.Dnl do 20GI , 
(SwNtlo_F_ Art.1:IO, f1'cloLAll.404.'7t) 

,. o.e.. Hon • Local: 0&04l2008, .. Ol:00 helrM, ,.. Ndl • 

- · ,. ·- - n' 2421, li'-· Slo Poúo • SI'. 
L - -·---doo-o-do 
~ e11 Comc,anhio Dr. - ......, - ,... do Abrou, 
qi,o__,aO...--po,a--.io.:,.p._, 
- ... -·-do~-
...... ~ ro LMo 41 Pr...-iça dOe Acícri11u. f. hluil • 
~ , - .... Di6no-doi:-do6'o""'*'noo 
cM131 OI MIIQO • 01 e 02 dl llbtl dt 2008 t no Vltot Eoon6tn6co noe 
_,1c1omo,çooOlo02doobrildo20Gl, I. Avioo-AdonlolM! 
~--- -dopa,jg,ololl'do lfligo IS,do LAI 
1 ,404/71. e.-wç6N - -. no !Mr\o Oldal 

:C.~:o!!°~c»&!~".:'.,e::_noc:=:. 
_.,,.,.,, dllcullf" e WUf o f'ltU6do CII IÕN'ili'IÇIO e U 

'*''°' llfti9\N lnlnctAfM. ~ 00 pa,9Cllf CIOI ....,,._ 

-lndopondorUo. - .. --- lffl 31 do - do 200e; bl-o~ do Capilal; ., _. 
--dol.loc<ol.lql-»o~do-•-ao 
- - do 200e; • d) - • ,-. globo! -

~'°;,1==:,:.-=--~do~ ooSto._lOO_pot __ doo_ 

.. ,. - roooor-. - -- u ~ 
-··-... ~-CIOdoo,._E-~-00--
- om 31112/lOOI. U AjMOYOIOffl o "'-"' do ~ do 
eec,11a1 po,11 •-do lDOI no -do RS 75.IOl.421.N io-u • 
dnoo,,..._~•nown'A~•W'M•wn'9lile 
- ..... -,. - • oonoocwçào dai -prMCUnoot,jololOCioldo---doo-
qi,o......,.o~do~M-do,.-, -·-... --.-..--...-... ......--CIIN100Q0oo-do 
Cor*Modt ~oomo BMm Nectorwde ~!to 

-·---~ 03.UQl.3.1,--do.,...... 
--0.doCl!k-* &oo,Màdo- - o CIO ~ ... ---CIO-~ 
20.20111.I, - - do - 7.3, - (ll) do a..-
-do rwl--. -- -• anlgo 1111, do LAldo--o-..._..,...U,,....,,.....a 
"'-"'~dol.loc<oUq&Adoo~do-

~"'r,;"":,~~..=:::..~:'°~ 
~ ..... e citata e ncHe Olf'MVOI), 1 Mraffl clsbblkloe da 
opgi**-U.1.RSI.M19,54(.-_,...._._ ......... -•-•--•er,qQoru•--1 r ..... -=:=:::a ... ~,!==-==~ 
t:404/78,o~~l.3..2.RS23.005,172.ao(-• ... -dnq0o,1o·- .... -·-·--·--1-~ ... -·-----..-,çto-)ur,o>·~ .. ~--opo,11rdo~lnloioldoLAln' 11A31/07oMPn'44M>e;l.3..2.0o 
- .... do RI 25:Ml.807,a (WOo e - - - e ....,..,.,. ... ~ • .....,..,.. • .-,,now~). 
o - Cio RS 24.000.000.00 C- o - - do .-11o1 - - - -·o~ p,dplo, acjNI .. ~. _.. .. - .. ~ .. ~do-

- ... ,. do - do - • R$ l .281.I07.21 '""' -· ~ • ......- • ...,..tt11.~1111t,...1W111ttnove 
-,--~•25'"'1W*•-po,-) 
CIOlucrollqlàlo..-, ONlom--ot.-no-do 
-----dooç6aodo~M-
do31 do-do2008; I.S.A. RS 75.IO(l.ofal.N(_a _ 
,,..... OIOCtftOll enciw d,~• WM tum, .. 10i«M ·---,·--""~ ........... -. -doO)RS330.000.00~o-.. -l-• _ .... _. ____ .. _ 
CIO .... w .. 1•*> do UHE "*"Mgl<ol: Oll RS 12.820.000.00 (doU -·-·-... _, ____ _ 
, COf1rc,e, 110* ~ *'" dl a6oc:açtodl ~ nae 
.......... - ............ -CIO-.-. 
~ ...... ~-·--do~• 
~ .... ~ <-. nnlll do_.. .. , .... ; 
OI} RS 7.4311.000.00 (--."""""'**'"•-o ..... -l 
---nol»1A-~•----·-""-"°"..,._ - ....... -.. --.que~-·-:...-=:.::::-.=::-....:..~~ 
-doRS55.1D.A21,lll(crqOotào---•
t r.l'lll. ~ t-- t .n tllMl tallrlll t .. ~ 

~--=-:--=-=:-..-: .. =..:: 
8odol • l5NDES ~ 03.2Ml.3.1, - - CIO pe,'c,olo _..... 
-(l)doc».aàa.oi-do--oCIOeor-do =::.:::-a..:::: 1~.!:i:ido~~ 
do - --...- ot100 1111 do LAI n' L404l7I a 
-...---~doc.i,lloj"""""'*'
_do_l.2_U.~O-doOl6RJ 1.IOO.OOO/JO (um-·-.. -, ..... -•'"""""""I*~ 
dOO-do~do~odollltooio.,,..o 

=..do:.:::~:=::::: 
CIO padgl'lilO - CIO arligo 15 do - 8odol do~ 
1.-~na--Pul>llcaçfloCIOEdlaldo ~~-··-"" -....--·-CIO- .... -lndlpendenM. ~ 80 ~ toalllf hto _. :,111W200e: 
"'-""~po~noanodo2DOl;o,..._,.do 
DoMnoçAo CIO 1.1oc<o Uqiü, o Dlod>ulQlo do - CIO -

- - om 31/12/200tl. 10. - - - - • ..-n19c10.tal~a~1.-dlll ...... 111Df'UIOI 
_,.....oo_lol_o_doqual 
.. _.. ... ..-.,. quo, Ido·--. lol aoolnodo po, _ .. __ ,,_,00dool>tlao2008.--.......,_ ....... ____ _ 
EOP·Enot-gluCIO_IA.,_..,_por ___ 

Lw°"""'-~aMlgLIOID1oo-..:F...-c..nio 

DIM'lo Dfldal Eflll)ftS,Villl 

Cyrela Commerclal Propertles SIA 
Empreendimentos e Participações 

Clll, Al>lna • O.PJ.'Mf r, OUOl.821/0001-811 • NIRE • 35.300,341.181 
.t.laclo--Onll<l*lo·

°""""°"'º~E/llp,lmoira~--.ulôhl..N 
---Ol"*~-S/AEmpMI_O_ 
~~i.omSlo Pll,b/SP,naAvPr.-..
_,.,.,1,4511,S'ond., corj.52.Pul>llca,ç,loo-:~do~ 
~~--dof1'dootL124doLAl,,tl."°4119('\Aldoo 
S/A"). -lamoio "DDESP" o._-. - dlN 01.02 O CIMMi 

2009. -do~ Domonolroç6oo-·............. ~ ,._ noo ~ -ooesP'o ._ - . no.,_ . ..._, __ _ -'13.5Kdocopiul ____ doU, 

-do ~do-PI_.. •-doClo.DonlAjboa'/c.o ~.:=.-~~-=-·:·.::~ 
okFontlla.-.Donl- ·-1..---S.,-·--do---ro-do-... M oanl&S dl dir.-i&_ e M ÕIIIIIOI-~ twwnolWU ~ .O, uo,d. 
ooeodmencwredoMt311121'2001.flPtOYMlil•Pt'Oeon..t'IOdlf~ 
nçaiolffl--.. IMl3/200t;(ll)~dolucrollquido 
dD ...ddo aodel lll'lmtf-.do Wft ,,,12nooe • ~ dl ~ 
.-,,..-...c1o~om-.-om1MX11 
2008;(lll)"'"'96G001-do~do~(lv)baçào .,. ,_,eçao ____ do Cio., o M""'""'°GO-

~ do ~c1o-do - - do Cio.. - no -- ... --... 21-.po,11·,,.,--- 1455,S'-. corj.52,Slo Poulo/SP, o __ _ 
çliodoOIL,..dolâal&IUIOSocill.~:OPr--...Uquoo 
...----lo..-oooo_clo_doo...,. 
---do--not 1•c1oon. 130cloLAlclooS/A.
~--.. -----.··vdo~logol.-·~ ...... -._. ....... 
blleoçlo-... -·------.lol-
-po,-~ Al)do - - ·..... ---do-doclaa--. -
---~--po,----·~--·-, .. -la-(l).,._..po, ____ ~ ........... ....-. ... -do~--... -·-· -...--.. ----Offl31112/ 
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FERTIFOS ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO S.A. 

CNPJ n• 69.021.251/0001 .59 - MIRE 35300135041 

D"'lo Oficial Emprewlil 

O.E.S.P. GRÁACA S.A. 
CHl'J (MF) ~ 5Z.114Ul-1-t7 
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~OE2U.2008 ~20.3.2008. u ,o-oo_,. __ ._. _ -----"""""---~ 8urp - Dollbonçlo: INlfiddo • ~ do - .. 
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INSTRUMEtn'O ?~'-ir~ : ~ii ~ .kiçio DOS • Q.522.604/07 •9-

0C:IEDADE LnbTADÂ DBN~ '' Eccos TECNO 111111· 11101111 11NGULAR CNPJ/;°' .!: 04 . 718 . 575/000;__ .. 
~~fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiililipiliflllllijiillmlll------liiiiiiiiliiliiliiiiiiiiiiiliiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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• .. .. .. - . • • .. .. . .. • ... . . .. . .. .. .. .. . • . .. .. ., . .. .. . . . . . . .. • .. .. .. .. .. . • 

Os abaixo assinados , WELLEN S/A, estabelecida a Avenida Presidente Vargas 

nº 1035, Sala 01 , Bairro Cidade Nova, na Cidade de Indaiatuba, Estado de 

São Paulo, CEP 13334-085, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.336.081/0001-07, na 

JUCESP sob nº 35300334531 , neste ato representada pelo Sr. Presidente 

CARLOS AUGUSTO WELLENDORF, brasileiro, nascido em 26 de junho de 1967, 

natural de Monte Mor, Estado de São Paulo, separado judicialmente, 

comerciante, residente e domiciliado à Rua Alberto Santos Dumont nº 1100, 

Bairro Cidade Nova , na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, CEP 

13334-150, portador da cédula de identidade RG nº 18 . 026.593-SSP/SP e 

i nscrito no CPF/MF sob nº 102.520.858-76, e JOSÉ PEREIRA GOMES, brasileiro, 

nascido em 07 de julho de 1963, natural de Tuneiras do Oeste, Estado do 

Paraná, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, comerciante, 

residente e domiciliado à Rua Paul Harris nº 639, apartamento 12 , Bairro 

Cidade Nova, na Cidade de Indaiatuba , Estado de São Paulo, CEP 13334- 070, 

portador da cédula de identidade RG nº 16 . 124. 743-SSP/SP e inscrito no 

CPF/MF sob nº 041. 358 . 938-21, únicos cotistas componentes da sociedade 

l i mitada denominada ECCOS TECNO METALÚRGICA LTD.A., estabelecida à Rua 

Antonia Martins Luiz nº 289 e 249, Loteamento Comercial João Narezzi , em 

Indaiatuba, Estado de São PauJ.o , CEP 13347- 404, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

04 .718 . 575/ 0001-03, com documento social de constituição arquivado na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35217102033 em sessão de 09 de 

outubro de 2001, com posteriores alterações arquivadas sob nº 225.190/04-7 

em sessão de 01 de junho de 2004 e nº 254.707/06-3 em sessão de 14 de 

novembro de 2006, na fonna estabelecida pelo artigo 1060 e seguintes da L~ 

nº 10406/2002 e pela Cláusula Sétima da Consolidação do Contrat o Socia ~ 
constante do Instrumento Particular de Terceira Alteração do Contrat \ 

Social da Sociedade Limitada Denominada Eccos Metalúrgica Ltda . , \ 

./} ''-' 

.~ l· 
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INSTRUMENTO ~icO'LAâ.·nx ~çÃO DOS ADMINISTRADORES DA . . ,. . . . : . . . . . . 

SOCIEDADE LIMI'.rADJt DmKHINADA " BCCOS '!rECRO MB'r.ALÓRGICA LTDA." 

CNPJ/'f#F ,:. 04.718.575/0001-03 
•• 

• • • • tt •• .. . 
.. ... . . . • • . .. - . . • . . .. .. . . .. . . . • .. . . . . .. .. .. . . . • • • • • .. ... 

firmam o presente instrumento particular para nomeação dos administradores 

da sociedade, o que fazem nos seguintes termos: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA D~TOIUA 

A administração será exercida pelos diretores a seguir identificados, a 

saber: 

1. ADILSON WBLLENDORF, brasileiro, nascido em 24 de julho de 1. 965 , 

natural de Monte Mor, Estado de São Paulo, solteiro, comerciante, 

residente e domici liado à Rua Alberto Santos Dumont nº 1100 , Bairro 

Cidade Nova, em Indaiatuba, Estado de São Paulo, CEP 13334-150 , 

portador da cédula de identidade RG nº 17 . 499 . 835-SSP/SP e inscrito no 

CPF/MF sob nº 075.401.298-08; 

2 . CARLOS AUGOS'l'O 11BLLBHDORF, brasileiro, nascido em 26 de junho de 

1. 967 , natural de Monte Mor, Estado de São Paulo , separado 

judicialmente, comerciante, residente e domiciliado à Rua Alberto 

Santos Dumont nº 1100, Bairro Cidade Nova, em Indaiatuba, Estado de 

São Paulo , CEP 13334.-150, portador da cédula d e identidade RG nº 

18.026.593-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob oº 102.520.858-76; e , 

3. EDISON WELLBNDORF, brasileiro, nascido em 08 de abril de 1. 969, 

natural de Monte Mor , Estado de São Paul.o, solteiro, comerciante, 

residente e domiciliado à Rua Célia Maria Calonga nº 226, Jardim 

Esplanada, na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, CEP 13331-

500, portador da cédula de identidade RG nº 18 .455.895-SSP/SP e 

inscrito no CPF/MF sob nº 120. 418.388-09. 

CLÁUSULA SEGUNDA DAS A'l'RIBUIÇÔES 

As atribuições da administração estabel.ecidas pelo Contrato Social 

indistintamente exercidas pelos diretores, observadas as responsabilidades, 

condições e restrições constantes do Contrato Social da emp sa. 
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INSTRUMEN'.L'O !OUtriClJLA& DE Nf»PÇAO DOS ADM:INISTRADORES DA . ~ .. . ·.· : .. · .. 
SOCIEDADE LIMI:'.rADJt DENOMINADA "ECCOS T.ECNO HB~ÓRGJ:CA LTDA." 

O:.JPJ/'lfE K~ 04.71B.s7s/0001-03 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

Os diretores ora nomeados exercerão seus mandatos desde a sua nomeação até 

sua destituição ou renúncia ou impe dimento definitivo, quando os s6cio

cotistas nomearão novos administradores , obedecidas as prescrições legais e 

contratuais . 

CLÁUSULA QUARTA DA REMUNERAÇÃO 

Os diretores terão direito a uma retirada, a titulo d e pro-labore, no valor 

total de R$ 109 . 717 , 27 (cento e nove mil e setecentos e dezessete reais e 

vinte e sete centavos ) anuais , cuja quantia será dividida entre seus pares 

na forma estabelecida em Ata de Reunião da Diretoria. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DBCI.aRAçio DOS D~ 

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos 

de exercerem a administração da sociedade, por lei especial , ou em virtude 

de condenação criminal , ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena 

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 

crime fali.mentar, d e prevaricação, peita ou suborno, concussão , peculato, 

ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 

normas de defesa de concorrênci.a, contra as relações de consumo, fé 

pública, ou ·a propriedade. 

CLÁUSULA SEXTA - DA POSSE 

Os administradores nomeados são, por este ato, devidamente empossados. 

E por estarem de pleno acordo, mandaram lavrar o presente 

(quatro) vias de igual t ,eor e conteúdo, que assinam na presença de 

testemunhas abaixo nomeadas. 

Indaiatuba, 20 de julho de 2007 . 
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Sócio-cotistas : 

Direto res nome os: 

CARLOS WELLENDORF 

TESTEMONHAS: 

DA SILVA ELZA !'ll"I~~ 

RG 12 . 550.920-S RG 21 . 341 . 507- 0- SSP/SP 
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Os abaixo assinados, WELLEN S/A, estabelecida a Rua iduardo Borsari nº ~ . 325, 

f 
Sala 01 , Distrito Industrial Domingos Giom.i, na Cidtde de Indaiatuba, Estado 

de São Paulo, CEP 13347-320, inscrita no CNPJ/MF sob lnº 08.336.081/0001-07, na 

JUCESP sob nº 35300334531, neste ato representada pilo Sr. Presidente CARLOS 

AUGUSTO WELLENDORF, brasileiro, nascido 
I 

em 26 de junho de 1967, natural de 

Monte Mor, Estado de São Paulo, separado judicialmente, comerciante, residente 

e domiciliado à Rua A.1.berto Santos Dumont nº 1100, Bairro Cidade Nova, na 

Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, CEP 13334-150, portador da cédula 

de identidade RG nº 18.026.593-SSP/SP e inscrito no CPF/?-tF sob nº 102.520.858-

76, e JOSÉ PEREIRA GOMES, brasileiro, nascido em 07 de julho de 1963, natural 

de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, casado pelo regime de comunhão parcial 

de bens, comerciante, residente e domiciliado à Rua Paul Harris nº 639, 

apartamento 12, Bairro Cidade Nova, na Cidade de Indaiatuba, Estado de São 

Paulo, CEP 13334-070, portador da cédula de identidade RG nº 16.124.743-SSP/SP 

e inscrito no CPF/MF sob nº 041. 358. 938-21, únicos cotistas componentes da 

sociedade limitada denomix:iada "ECCOS TECNO METALÚRGICA LTDA." 1 estabelecida à 

Rua Antonia ~artins Luiz nº 289 e 249, Loteamento comercial João Narezzi, na 

cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, CEP 13347-404, inscrita no CNPJ/MF 

sob nª 04 . 718.575/0001-03, com documento social de constituição arquivado na 

Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35217102033 em sessão de 09 de 

outubro de 2001, com posteriores alterações arquivadas sob nº 225.190/04-7 em 

sessão de 01 de junho de 2004, nº 254.707/06-3 em sessão de 14 de novembro de 

2006 e nº 290. 440/07-5 em sessão de 06 de setembro de 2007, de comum acor (5\ 
deliberam a alteração dos menci.onados instrum.entos, para os :fins que nc s ~ 

cláusulas e disposições abaixo melhor aceitall\ e outorgam, a saber: 

CLÁUSULA. PRIMEIRA 
'\ . _,, 
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Resolvem, de comum acordo , elevar o capital ·:o-~{·\~~-~ ·2~~'\~{ó/~J-f /~~zentos 

e setenta mil reais) para R$ 3 . 000.000,00 (trr, milhões de reais), d f vidido em 

3 .000.000 (três m.ilhões) de cotas, no valor n m.inal de R$ 1,00 (um Jeal) cada 
' uma, mediante aporte de . recursos pelos só ios-quotistas, no va1or de R$ 

2.130.000,00 (dois milhões e setecentos e trin~a m.il reais), com a subscriç ão 

de 136. 500 (cento e trinta e seis mil e qu.inhentas) quotas pelo já s6cio

quotista JOSÉ PEREIRA GOMES, no valor de R$ 136 . 500,00 (cento e trinta e seis 

mil e quinhentos reais), e a subscrição de 2.593.500 (dois milhões e 

quinhentas e noventa e três mil e quinhentas) quotas pela já s6cia-quotista 

WELLEN S/A, no valor de RS 2.593.500,00 (dois milhões e quinhentos e noventa e 

três mil e quinhentos reais), cuja integralização se dá na presente data , 

passando a Cláusula Sexta do Contrato social a vigorar com a seguinte redação: 

"CLÁUSULA SEXTA 

o capital social é de RS 3 . 000.000,00 (três milhões de reais), dividido 

em 3 . 000 . 000 (três milhões) de cotas, no valor nominal. de R$ 1,00 (um 

real) cada urna, subscritas e integral.izadas pel.os coti.stas em moeda 

corrente do pais, conforme segue: 

1. A cotista WELLEN S/A, subscreve e integraliza a quantia de 

2.850.000 (dois milhões e oitocentas e cinqüenta mil ) cotas, 

r epresentando a im.portancia de R$ 2.850.000,00 (dois milhões e 

oitocentos e ci.nqüenta mil reais); e, 

2 . O catista JOSÉ PERE!J:RA GOMES, subscreve e integraliza a quantia de 

150.000 (cento e cinquenta mil) cotao, representando a importância 

de RS 150 . 000,00 (cento e cinquenta mil reais ). " 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Resolvem, ainda, alterar a Cláusula Terceira do Contrato Social., que passa 

vigorar com a seguinte redaçao: 

" CLÁUSULA. TERCEIRA 
1 " J 

_... e~gina 2 de ll 



o • o o ººº o • 
o • • o • • o • 
o • o o •• o o 
o • o • o o o 

• • • • o • • • o ... . 
INSTRUMENTO PARTICOLAB. DE TERCEIRA ALTERAÇÃO 00 CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA 

O e C1 • 

DENOMINADA: "E~CQS :~CNO METALÚRGICA LTDA." · 

RECONDICION:aMENTO, 

a 
o o 

o 
o .. 

ººº 

CNPJ/MF. ~4•.,~B.575~~?.?.:.: ~:: ----~ ... ' __ _.. .. ·' . .\ 

. 
o • 
o o 
o • 
o o 

o 

o • 
• o . . 
o o 

a 

CONSERVAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PRODUTOS PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS, INCLUDlüO lt 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DOS REFERIDOS PRODUTOS E SERVIÇOS." 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Todas as disposições dos instrumentos anteriores não alteradas e.."l:pressarnente 

pelo presente instrumento continuam em pleno vigor e deste !azendo parte 

integrante. 

CLÁUSULA QUARTA 

A presente alteração é considerada em vigor a partir de 31 de julno de 2009. 

CL.~USULA QUil7TA 

o c ontrato social consolidado passa a vigoxar com as cláusulas, a saber: 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

"ECCOS TECNO METALUB.GICA LTDA. 11 

. , 
~ v· 
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Sala Ol, Distrito Industrial Domíngos Giomi, 

de sao Paulo, CEP 13347-320, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08 .. 336 .. 081/0001-07, na 

JUCESP sob nº 35300334531, neste ato representada pelo sr. Presidente CARLOS 

AUGUSTO WELLENDORF, brasileiro, nascido em 26 de junho de 1967, natural de 

Monte Mor, Estado de sao Paulo, separado judicialmente, comerciante, residente 

e domiciliado à Rua Alberto Santos Dumont "nº 1100 , Bairro Cidade Nova, na 

Cidade de Indaiatuba, Estado de são Paulo, CEP 13334-150, portador da cédula 

de identidade RG nº 18 .. 026 .. 593-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 102 .. 520.BSB-

76, e JOSÉ PEREIRA GOMES, brasileiro, nascido em 07 de julho de 1963, natural 

de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, casado pelo regime de comunhao parcial 

de bens, comerciante, residente e domiciliado à Rua Paul Barris nº 639, 

apartamento 12, Bairro Cidade Nova., na Cidade de Indaiatuba, Estado de Silo 

Paulo, CEP 13334-070, portador da cédul.a de identidade RG nº 16.124.743-SSP/SP 

e inscrito no CPF/MF sob nº 041.358 .. 938-21, têm entre si justos e contratados 

a consolidação do seu Contrato Social: 

CLÁUSULA PRJ:Mll:IRll. 

A sociedade gira sob o nome empresarial de "ECCOS TECNO Ml!:TALÚRGJ:CA LTDA.". 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A sede e domicíli..o comercial da sociedade é na cidade de Indaiatuba, Estado d 

sao Paulo, à Rua Antonia Martins LUiz nº 289 e 249, Lot eamento comercial Joã 

Narezzi, CEP 13.347-404 , cujo foro fica eleito o da Comarca de Indaiatuba, 

Estado de São Paulo, para decidir sob as questões oriundas do presente 

instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

l_.-. 
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A sociedade tem por objeto social a exploração do ramo: 
, 1 • 

l)~ !?!",O!íü'Tv:3 !~T.P..!.u!ll:ICOS F11 ~"Ui, 'J?'.RO!ltl'l!OS PE ~i;J~C111-'-Ç.il~O 

COX-TSERVAÇÀO , 

')"l';f'.'C'':n:-._o~ . 

SERVIÇOS. 

:.tivid:.d.:s a partir de 01 ele outubro de 2001 . 

rc ::por.15 abilidade do.:: é linitada 

~RODt;TOS 

ao capital social e 

responsabil.iclade de ra~"' ' r6.-·., !: l ::..m:!.t.!!d~ }!n 'tlil -:l: ,;V:· : :.~a~ ,:.,:,ta:: :·>::!!.=.!.:: 

.=0.:i.1:dada, n:;,· torma do artigo 1.052, da Lei nº 10.406/2002 

Parág-.:2.~c 'Ón.i.cc: 

sociedade. 

CL.\:rs~. SEXTA 

-". .. ....:.- ' '2- ':" - #" -.4 =-----.. -----·"'" i ,,. - - J • •• ···--·-----

a 

O capital .!!ocial é dê R$ 3.000.<)00,00 (tr~s ~e.e.; 'i-:: .: e:.i::: , , d.:.·; ... :li!::!C ~ 

3.000.000 (três milhões) de cotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada 

corrente do pais, ~-uma, subscritas e 

conforme segue: 

1. A catista 

(dois milhões 

integralizadas pelos cotistas em moeda 

e 

S/A, subscreve 

oitocentas 

\.. 
e 

e integraliza 

cinqU.mta mil) 
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a dministração da sociedade será exercida por uma Diretoria Executiva 

composta por resi dentes no p a i s e nomeada p o.r , o.o m.i.o.imc, ?.J3 c:io ,::.as;.it ~ l. 

em ato sep an,cto ,.. in::;:t.i:um1::rit.:., é ap.::c i fico, que s erá dev i damente 
registrado. 

? ,,~•is-:~::o prim!,d.:ro : C.;hf: t: á a cs diretores, e m rtom.e da s ociedad=, a prática dos 

r..1.;:;!'l, entre outros poderes , dc..s n2ce:ssários para: 

1 . é representaçà-:, da so,~J. iad a.di-, ezr. jui zo ~ i!'= . .'r a d e:.~ .. .3 :"_:_v.~ :Jt! pa.~~ !. tf·.-:rnP.r, t-,,~; 

;.:~r ~r:t:e t e:~,:!;irc:::, ·:;uai;!~J~r rsparci ç rjt;:,e p1Tolic a.: , ~ut orida-:les f :::cl~rais, 

.:. -: .~.-: -.~.- ... ,: :; 

r,,ist a e e.ntidadP.s parao::statais; 

5. .. ... ~ ·=· • :. 1 ..:. .... ~. 
,::l"ti': ,:f\;;,, ;; ,,om.i nais, -:n.do~.s a ndo-0::1 p a ;:a depósi to. 

Par~gTaZo segundo: Respeitado o disposto no caput e no parágrafo prilUeirj(\ 

desta cláusula e ab.se.i:v adas ,:1.s r,.tevisões de.st..e C,mi:.i:a t:0 So ,::i a J.. to,:t,_, { ' \ 

qua lquer docwu.ent.o qu.a impor t.Q ..;,ni q 1.t.:,.lqu.e;; ;:-s,sponsabil idnd~ ,;;,J ,)b i: lg-,. ,; ào d Í\ .,...;_ .. ,·,\ 

"' .::ci :'::d.ade , i ncl t.:Lndo a sc.: i t;; ;::i ~ .:.~•nt:.:.;. t 0.! . n,, t ~.s pc,-,.,,; l'l,..;;ti•:i:!1 1 ,:c.' rtb:;;-.t.(;•"' ct.e\\ \ \ 

.::a.nlhi0, c lleq-ues, or ,:J.;;;..; d.:; :,.,0.9;:unento .;; out:'(.()'3 d•:>C UJ!lentos nii.o espe ,;ifi.r.ados, \\)\ 

.serão obi:igatoriam~nte assinados: 
. ' I 

' , . ( ,_.. 
,, ?â,3ina •> de 11 

( 

'.~~ 
I 

··' 



.. • o o .. o o o • o o o . ººº •• o o o • •• • • 
o o o o • o o• . • o • o o 

o ff o • • • • ••• o 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERCEIRA AJ:TE~ÃO DO COM'l'.RATO SOCIAL DA SOCIEDADE LJ:MITADA 

DENOMINADA: "ECc~s:nCNo METALÚRGICA L'1DJ1 .• 11 

1. 

s.::, oa=::a 

o 
.. o 

o 
o 

Q .... 

• • • 
CNPJ/t,.ft;-0 'b4º.i7\8 .575/0001-03 

o 
o o 
o • 
o • 
o o 

o 

o 
o • 
• • o o 
• • • 

" o o 
o 

o o 
" o o 

por um dos dü::etores da sociedade 

sôcia-cotista WELLEN S/A.; ou, 

2. por dois diretores da s6cia-cotista vJELLEN S/A. 

5 

Parágrafo te:cceiro: As procurações em /nome da sociedade somente serão 
1 . 

outorgadas em conjunto por, pelo menos, 
1 

UI!\ dos d:u::etores da sociedade em 

conjunto com um dos diretores da sócila-cotista WELLEJIT S/A e, além de 

mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas 

para fins judiciais, conter um periodo de validade limitado de 1 no máximo, um 

ano. 

Parágrafo qua rto: São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com 

relação à sociedade, os atos de qualquer dos sócios, diretores, procuradores 

ou funcionários que a envolveram em obrigações relativas a negócios ou 

operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou 

quaisquer outras garantias concedidas em favor de terceiros, 

operações com sociedades controladas, controladoras ou coligadas . 

salvo em 

Parágrafo quinto: No instrumento de nomeação e posse, os administradores 

declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a 

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 

criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno, concuss~o, peculato, ou contra a economia 

popular, contra o sistema financeiro nacional, cont.ra normas de defesa de 

concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade. 

Parágrafo sexto: No instrumento de nomeação e posse dos administradores será 

fixada a .remuneração mensal dos diretores mediante deliberação dos 

representando a maioria do capital' social, e serA contabil.izada na conta de 

despesas gerais da sociedade. 

CLÁOSOLA O:rTAVA 
) .., 
'-' 
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INSTRUMENTO PARTXCOLAR DE TERCEIRA ALTERZ>.CÂO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA o _o_õT'_ 

DENO:,mlADk: "Eec~s:~CNO Mii:TAI.ÚRGXCA I.TDA," 
• • o 

CNPJ/r,11;'~ '\'.l49.J'18 .575/0001-03 
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os sócios reunir-se""ão em assembléia até º / ultimo dia· util do 'inêf.'JJié :Ab?".i:J.. ,,Gl'ê •''. 

cada ano, mediante prévia e expressa c\'nvocaçào dos adm:tnistt~â~r:.e;s·~:·uparà-. ··::; 

deliberar sobre a aprovação das contas da administração 're1a\i 1
1
a~ • .' 1~~1.,::~po . ._f 

\
": )l, ._r· .. ,1/\0IU•l .. \," 1'1.UI ,. ·."',,,·,' 

imediatamente anterior. f.,. 

Parágrafo únic o: A assembléia de que trà\a a presente Cláusuls.,,/~~~êfá 's1i ~;:,· 
substituida por balanço sintético ou analitico que, submetido à aprovação dos 

sóc ios dentro do prazo estabelecido, seja assinado por todos, sem qualquer 

ressalva ou emenda ou rasura. 

CLÁUSULA NONA 

Para as demais causas que não a aprovação das contas dos administrado r es, os 

s ócios serão convocados , na forma da Lei, pelos administradores para em dia, 

local e hora, reunirem-se e deliberarem sobre os assuntos que forem designados 

na o rdem do dia . 

Parágrafo único: A assembléia de que trata a presente Cláusula poderá ser 

substituida por documento que, sem qualquer emenda ou rasura ou ressalva, seja 

assinado por todos os sócio,s. 

CLÁUSULA DÉCJNA 

Além daquelas previstas na legislação em vigor, dependem da liberação dos 

s ócios, por maioria absoluta das cotas em assembléia dos sócios, as questões 

que versarem sobre os seguintes temas: 

1. locação parcial das instalações por prazo superior a 30 (trinta) dias; 

2 . a ssoci ação com o nome de qualquer empresa ou entidade a qualquer do 

empreendimentos da sociedade; 

3 . contratação com qualquer cliente com antecedência superior a 90 (noventa 

dias; ., . 
1~ 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERCEIRA ALTERAÇÃO 00 CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA 

4. 

5 . 

O P06 

DENOMINADA: "EÇC(>s:TECNO METALÔRGICA LTDA. " 

CNPJ/NE'• ;4º.7!8 . 575/0001-03 

o .. . o 
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contratação com qualqu er cliente 

(trinta ) dias; 

a compra , venda, hipoteca ou por 

gravação dos bens imóveis e móveis 

CLÁUSULA o:écn,m. l?iUMIURA 

O exercicio social vai de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano civil, 

quando far-se-á, compulsoriamente , o l evantamento do Balanço Geral para 

apuração dos resultados obtidos pela sociedade , podendo ser l evantados 

balancetes periódicos para fins de distribuição de resultado aos sócios

cotistas e/ou para tins de distribuição de participação dos diretores e/ou 

empregados no resultado da sociedade . 

CLÁUSULA DJ1:CIMA SEGOI'IDA 

Os l ucros verificados em balanços encerrados ao fim de cada exercicio social 

serão l evados â conta de lucros em suspenso e os prejuizos ficarão como saldo 

da conta de lucros e peraas, sendo que os mesmos, dependendo da deliberação 

dos sócios , poderão ser divididos, rateados ou distribuidos em partes 

proporcionais à participação de cada catista no capital social da sociedade . 

CLÁUSULA DÉCIMA '!'ERCE:IRA 

o sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá avisar ao outro , por meio 

de carta registrada ou protocolada, com antecedência minima de 90 (noventa ) 

dias, sendo seus haveres apurados e pagos de conformidade com as normas 

constantes no parágrafo primeiro da Cláusula Décima Quarta. 

Parágxafo único: Um sócio não poderá transferir, c eder, vender ou doar, total 

ou parcialmente, suas cotas a pessoa estranha ~ sociedade ou qualquer dos 

outros, sem antes oferecê-las a todos os sócios remanescentes que, 
i 

/~~ 
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INSTRUMENTO PARTICUI..1\R DE TERCEIRA A;,TE:ffiÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA 

DENOMINADA: "EC:cQs:noro METALÚRGICA LTDA. li 

dos mesmos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

o o 

• • o 
••• 

" . ~ 
CNPJ/~ °04º.l'lB. 575/0001-03 

o 
• o 
• • ' . • o , 

™ 

No caso de falecimento ou impedimento de qualquer dos sócios, a sociedade não 

se dissolverá, continuando sua atividade com sucessores, herdeiros ou 

terceiros, que entrarão para sociedade, desde que sejam cumpridas as condições 

estabelecidas no presente instrumento. 

Parágrafo primeiro: Na hipótese dos herdeiros do falecido não se interessarem 

pela continuação do negócio, optando pelo reembolso do Capital e demais 

haveres do de cujus, fica assegurado ao sócio remanescente, o direito de cotas 

pelo pagamento em prestações mensais, não superior a 2 4 ( vinte e quatro) , 

acrescida da taxa de atualização monetária, com base no indice Geral de Preços 

de Mercado (IGP-Ml da Fun?ação Getúlio Vargas, ou outro qualquer que venha a 

substitui-lo . 

Parágrafo segundo: Os haveres do sócio falecido serão apurados mediante 

Balanço Geral, encerrado no último dia do mês evento. 

CLÁOSOLA DÉCIMA QUINTA 

Os casos omissos neste, serão regidos pelas disposições legais da sociedad 

limitada do Código Civil Brasileiro aprovado pela Lei nº 10406/2002, 

subsidiariamente, pelas disposições que regem as sociedades anônimas. 

CLÁUSULA DÉCDim. SEXTA 

)1 
/ · ,,// 

I 
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com a renúncia de- qualquer outro, por ma.i:s ·-privil·egiadó'''q\'.íe( ' s:~ÍJ~àrd, ·~f)~c:'a'~<;!e;1-de 
,, ffe, .. ~·,.· 

já eleito o Foro da Comarca de Indaiatuba, Estado de São Pa~Q.,~ro qu~L/ será 

também competente para dirimir quaisquJr dúvidas ou soluci~nar pe~ências 

oriundas do presente contrato . ( • 1 

E, por estarem de pleno acordo, assinam? presente instrumento em 04 (quatro) 

vias de um s6 teor e único objetivo, n 'jl presença de 02 (duas} testemunhas 

abaixo identificadas. 

R~ÉRIO WILLIAN DA SILVA 

RG 22.587.921- 9-SSP/SP 

ADVOGADO: 

DR . INHAUSER 

OAB/SP 152. 824 

RG 21.341.507-0-SSP/SP 

P6gin11 11 de 



ILMO SENHOR ADMINISTRADOR JUDICIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
602.0l .2009.024980-2 - 2ª V ARA JUDICIAL DE SOROCABA 

LEOSMAR GONZALES MARTINEZ, já qualificado nos 
autos da Recuperação Judicial em referência, processada em favor de Gerbo Engenharia 
Ltda, vem , respeitosamente, por sua advogada, requer a juntada do incluso instrwnento 
de procuração, para representação na Assembléia Geral de Credores. 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

São Paulo, 06 de setembro de 2010. 

Melisl a 4 
OAB~a 



ADVOCACIA MUZZI 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE : 

LEOSMAR GoNZÁLES MARTINEZ, brasileiro , empresário , 

portador da cédul a de identidade RG nº 3 . 532 . 602/SSP-SP , 

ins crito no CPF/MF sob o nº 340 . 627 . 008 - 59 , residente e 

domiciliado na Avenida Lago Azul , 33 , Condomínio Lago 

Azul, no Municípi o de Araçoiaba da Serra , Estado de São 

Paulo , CEP 18 . 190- 000 ; 

OUTORGADOS: 

( 1 ) RODRIGO THOMAZ SCOTTI MUZZI, brasileiro , 

casado , advogado , inscrito na OAB/MG sob nº 15 . 364 , na 

OAB/SP sob nº 56 . 557 , na OAB/RJ sob nº 147 1-A, na 

OAB/BA sob o nº 18 . 912 e no CPF/MF sob nº 009 . 710 . 656-

91 ; 

( 2) J OSÉ ANDRÉ BERETTA F ILHO, brasileiro , casado , 

advogado , inscrito na OAB/SP sob nº 65 . 937 , e no 

CPF/MF sob nº 040 . 201 . 818 - 45 ; 

( 3) MELISSA LESTA KAWAKAMI, brasileira , separada 

judicialmente , inseri ta na OAB/SP sob o n ° 169 . 523 e 

no CPF/MF sob o nº 124.792 . 948-54 ; 

( 4) JuSSARA PARREIRA, brasileira , solteira, 

i nscrita na OAB/SP sob o nº 260 . 853 e no CPF/MF sob nº 

163 . 392 . 028 - 37 ; 

( 5) MÁRCIA MARQUES MUNIZ, BRASILEIRA, casada , 

inscrita na OAB/SP sob o nº 134 . 731 e no CPF/MF sob o 

nº 173 . 706 . 488 - 00 . 

( 6) BIANCA ALBUQUERQUE MONTELEONE , brasileira , 

solteira , inscrita na OAB/SP sob o nº 295 . 623 e no 

CPF/MF sob nº 326 . 862 . 358 - 10 ; 

NOTA: 

Sociedade de Advogados inscrita na OAB/ SP sob o número 5055 
1~ 

muzzi@muzz iadv.com.br www.muzziadv.com.br 
Fone: 55 11 5 180-4545 Fax: 55 11 5 180-453 1 
A v. Alfredo E. Souza Aranh a, 75 - 5ºandar 04726-904 São Paulo, SP - BRASIL 



( 7) FABRICIA AIELLO DAL' JOVEM, brasileira , casada , 

portadora da cédula de identidade R. G. sob . nº 

27 . 996.912 - 0 e no CPF/MF sob o nº 268 . 104 . 268-25 . 

Todos integrantes do escritório ADVOCACIA Muzzr, 

registrado na OAB/SP sob o nº 5055 , estabelecido na 

Avenida Alfredo Egidio de Souza Aranha , 75 , 5° andar , 

Chácara Santo Antônio , CEP 04726- 904 , na Capital do 

Estado de São Paulo. 

PODERES OUTORGADOS: 

Os poderes da cláusula " ad judicia" , para o foro 

em geral , em qualquer Juízo , Instância ou Tribunal e 

os especiais de receber intimações , notificações, 

interpelações , confessar , transigir , desistir , receber 

e dar quitação , fazer acordo e firmar compromisso , bem 

como substabelecer , total ou parcialmente , com ou sem 

reserva de poderes , e ainda para o fim específico de 

representá-lo na Assembléia Geral 

Recuperanda Gerbo Engenharia e 

de Credores da 

Manufatura Ltda, 

processo n ° 602 . 01. 2009 . 024 980 - 2 , em trâmite perante 

a 2ª Vara Cível de Sorocaba , podendo discutir , propor 

alterações e votar o plano de recuperação . 

Paulo , 01 de setembro de 2010 . 

NOTAS 

DE 'TI -



JORGE VICENTE Luz 
ADVOCACIA 

Sorocaba, em 02 de Setembro de 2.010. 

Ilmo. Sr. 
Dr. JOSÉ CARLOS KALIL FILHO 
DD. Administrador Judicial 
Boulevard Braguinha n. 4 7 - sala n. 73 
Em mãos 

Ref.: Recuperação Judicial - Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda -
processo n. 1152/09-i8.Vara da Comarca de Sorocaba. 

Prezado Senhor: 

Em atendimento ao disposto no artigo 37 da Lei n. 11.101, de 9.2.2005, 
estamos lhe encaminhando, em anexo, instrumento de mandato e 
substabel!~nto conferido ao signatário, credenciando-o a representar
nos na.0,-vr--,. d9signada nos autos em epígrafe. 

róRGE 
OAB. 34.2 
(P.P. de União de Bancos Brasileiros S/A). 

RUA ARTHUR GOMES , 365 1 SOROCABA/SP I CEP 18035·490 1 PABX (15) 3232 . 6458 1 FAX 3232 . 6806 

JORGELUZ . SO R@TE RRA . COM . BR 
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\ __, 2º Traslado 
SAIBA quanto~este público instrumento virem que no ano de dois mil e nove (2009) aos cinco (05) dias do mês de NOVEMBRO 
nesta ade de São Paulo. na sede da Outorgante, onde eu, escrevente habilitado,. a chamado vim, compareceram como 
Outorgantes BANCO ITAÚ S.A., com sede e foro nesta Capital. situado np Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre ltaúsa, I 

.- Parque Jabaquara, Inscrito no CNPJ nº 60.701 .190/0Q01-04, com seu Estatuto Social Consolldàdo aprovado pela Assemt>léia Geral 
Ordinéria e Extraordlnéria realizada em 30/04/2008, cu~ ata acha-se registrada na Junta Comercial do Esta.do de São Paulo - I 
JUCESP, sob nº 226.216/08-1, em 11,g_712008; neste ato, de conformidade ,com o arijgo 5°, de seu referldo Estatuto Social 1 Consolidado, representado.por seu Vice-Presidente Sénior GE LDO É CA NE, brasileiro, casado, economista, identidade • ( 
RG nº 8.534.857, CPF nº 952.589.818-00 e por seu Vlçe-Presidepte Executivo O BROGIO CRE PI BON MI brasileiro, 1 
casado, economista, identidade RG nº 3.082.364-X-SSPlsP, CPF nº 700.536.698-00, res entes e domiciliados nesta Capital, eleitos 
através da Assembléi~ Geral Extraordinária e Ordlnprla realizada em 30/04/2008 abima mencionada da qual cópia autentiqada está 1 

arquivada nestas notás, em pasta própria sob n°~733/08! atra1s da f,ssf3!11bléía Geral Extraordinária realizada em 14/07/2008, 
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob~ 297.631/~1. em 09/09/2008, através da Assembléia Geral 
Extraordinária realizada em 25/08/7008, registrada na Junta Comercial do Estado de São\eaulo - JUCESP, sob nº 357.787/08-0, em 
29/10/2008, através da Assemblé)á Ge/'ill Extraordinária realizada em 01/09/2008, registrada na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo - JUCESP, sob nº 331 .221/08-t. em 02/10/2008, através da Assembléia ~eral Extraordinária realizada em 30/09/2008, : 
registrada na Junta Comercial do Estado de São P,aulo -JUCESP, sob nº 373.057/08-8, em 12/11/2008, através da Assembléia Geral • 
extraordinária realizada em ~5/101200~, registrada1na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, ~~ nº 404.945/08-9, em 1 
16/12/2008, através da Assembléia Geral Extraordi(lérla realizada em 12/11/2008,-rpgistrada na Junta Com+fcial ,do Estado de São 
Paulo - JUCESP, sob nº 398.712/08-8, em 09/12/2008, através da Assemb:éía/ Geral Extraordinária realizada em 11/12/2008, 1 
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sotín° 62.118/09-2, em 1610212009, através da Assembléia Geral 11 
Extraordinária realizada em 31/12/2008, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo 0 JUCESP, sob nº 36.862/09-5, em\, 
28/01/2009, através da Assembléia Geral Extreordinátia realizada em 28/0112009, registrada na Junta Comercial do Estado de São i 
Paulo - JUCESP, sob n• 74.376109·3, em 02/03/2009 e através da Assembléia Geral Extr!Hlrdinárla realizada em 20/03/2009, , 
registrada n'a Junta <S_omercial do Estad.o de São Paulo - JU~SP, sob nº 123.796109-0, em 06/04/2009, das quais cópias I 
autenticadasl est!io arquivadas nestas notas, Juntamente com o Estatuto Social acima mencionado, em pasta própria sob nº {~7/09; 
BANCO BANERJ S.A., com sede &-furo nesta Capit.al, situado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Concelyao, 9° 1 

a(ldar, inscrito río CNPJ nº 33.885.724/0001-19, NIRE nº 35300360800, com seu Estatuto Social Consolidado aprovado pela ,. 
Assembléia Geral ExtraOfdinárla e Ordlnári~ alizada em 30/04/2009, cuja ata acha-se registrada na Junta Comercial do Estado de' ' 
São Paulo - JUCESP, sob nº 229.552/09-2, ~ 01/07/2009; neste ato, de conforrpidadf com o artigo 5°, Item "d", de seu mencionado 1 
Estatuto Social Consolidado, repfesentado por seu Diretor Vice-Presidente GERALDO JOSÉ CARBONE, supra qualiflcado e po~ seu : 
Diretor R ,O AN I A NE , IS'ra,Ueiro, separado Judicialmente, engenheiro, identidade RG nº 7.669.530-X, CPF nº 
002.975.098-96, residentes e.,,cSomir.íliados nesta Capital, eleitos através da Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária realizada em ,' 
30/04/2009, da qual cópia autenticada está arquivada nestas notas. em pasta própria sob nº 622/09: BANCO BANESTAOO S.A., 1,/ 

com sede e foro na cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, situado na Rua Marechal Deodoro, 862, 2!' andar, Centro, • 
ins_crito no CNPJ nº 76.492.172/0001-91 , com seu Estatuto Social Consolidado aprovado pela 771 Assembléia Geral brdinéria e 1871 1 
Assembléia GE1_ral Extraordinária renlizadas em '27/04/2006, cuja ata ach,á-se registrada llll Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR, 
sob nº 20062015095, em 17/07/2006; neste ato, de conformidade cbm o artigo 5°, lteni '"d",\ de seu referido Estatuto So<:fal 
Consolidado, representado por se.u Vice-Presidente Sênior GERALDO JOSÉ CARBONF. a por seu Diretor Gerente Sênior M8Bm f ~ 
ANTONIO ANTUNES. supra qua)lfrcados, residentes e domiciliados em São Paulo/S.P, eleitos .através da Asse~léia Geral 
Extraordinária realizada em 30/09/2008, registrada na Junta Comerc19i1 do Paraná - JUCE;PAR, sob n• 20085031941 , em "19/11/2008 
e pela Assembléia( Geral Extraordinérla realizada em 20/0312009, registrada na Junta Comercial do Paranl!I - JUCEAAR, sob '1º 1 

/ 20092056580, em 21/05/2009, das quais cópias autenticadas estão arquivadas r,es~s notas, Juntamente com o demaís atos 
' societários do Outorgante acima citados, em pasta própria sob nº 504/09; BANCO BEG S.A., com sede e foro na cidadê' de Goiênia, 

Capital do Estado de Goiás, situado na Rua 2, 140, 11 sobreloja, Centl'p, inscrito no CNPJ nº 01 .S-:0.541/0001s_75, N(RE 
52300004641, com seu Estatuto Social Consolidado aprovado pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 30/0412004, éuJa 
ata' acha-,e registrada na Junta Comercial do Estado de Q9iás - JUCEG, so!> nº 52041104560, em 16/08/2004 e Reunião de 
Diretoria de 01/0312005, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG, sob nº 52050347764, em ( 14/03/2005, das 
quais cópias autenticadas estão arquivadas nestas notas, em pa:.ta própria sob nº 844/07; neste ato, de conformidade com o artigo \ 
5º, de seu re rido Estatuto Social Consolidado, repreiientado por seu Diretor Vice-Presidente GERAI.DO JOSÉ-ÇARBONE e por seu 
Diretor MAR ANTONI ~ . supra quall~caBos, residentes e domlciliad~ em São Paulo/SP, eleitos através da Assembléia 1 
G'3ral Extrao inária realizada em 3J)/04~009, registradif na Junta Comercial do Eátado de Gofás - JUCEG, sob nº 52091096286. em 
23/07/2009, das quais cópias aut6nticadas estão arquivada!: nestas notas, em pasta própria sob nº 836/09; BANCO QIBENS S.A., , .,.. 
com sede e foro nesta Capital, sit11ado na Rua Boa Vista, 162, 6° andar, inscrito no CNPJ nº 61 .199.881/0001-06, com seu Estatuto 1 
Social aprovado pela Assembléia ~ral Extraordinária realizada em 27/02/2009, registrada na Junta Cq_mercial do Estado de São 

1 Paulo - JUCESP,'-sob nº 180.635/09-8, em 25/05/2009; neste ato, de conformidade com o artigg..1 8°, parágrafo 1°, letra 'b', 
representado por seu Diretor Presidente CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico. identidade RG 1 

nº 15.353.133, CPF nº 115.&24.088-36 e por $eu Diretor Execlltlvo ROBERTO LAMY, brasilE)!ro1 casado, engenheiro, identidade RG 
nº 6.715.293r4, ceF nº 9481961 . 198-00, residentes e domlcili,:clos nesta Caplt.il, eleitos atrávés d~ Assembléia Geral Extraordinária 1 
realizada errj 29/09/2008, registrada nf Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob nt 386.627/0'!!-3, em 26/11/2008, da 1 
qual cópia autenticada esta arquivada, nestas notas Juntamente com seu Estatuto Social acima mencionado, em pasta própria sob nº 
784/09: BANCO FIAT S.A., com sede e foro na cidadH de Pqá, ue~te Estado, situado na; Alameda Pedro Calil, 43, inscrito no CNPJ nº 
61 .190.658/0001-06, NIRE 353000027'698, com seu Estatuto Scclal Concolidado aprovado pela Assembléia <3ieral Extraordinária e 
,Ordinária realizada em 30/04/2009, cJJa ata acha-se registrada na Junta Com~rclal do Estado de São Paulo - JUCESP, sob n• 1 
~1.830/09-1 , em 29/06/2009; neste ato, de conformidade com o artigo 8º, ele seu referido Estatuto Social Consolidado, representado 
por seu Diretor Presidente MARÇO AMBROGIO CRESPI BONOMI e por seu Diretor Executivo MARCO ANTONIO ANTUNES, supra 
qualificados, residentes e dcmiclliadc.-s em São Paulo/SP, eleitos através da Reuni~ do Conselho fle Administração realizada em 1 
30/04/2009, cuja ata acha-se registrada na J~a Comercial do Estado de Saó Paulo - JUCESP;, spb n• 221.829/09-0, em 
29/06/2009, da qual cópia autenticado está arquiÓada nestas notas, J;mtamente com o Estatuto Social Cohsolidado, em pasta própria 1 
sob nº 623/09; BANCO ITAUBANK S.A:, com sede o foro nesta Capital, situado na Praça Alfredo E9ydio de Souza Aranha, 100, 
Torre Conoeição,'9" andar, inscrito no CNPJ nº 60.394.079/0001-04, com seu Estatuto Social aprovado ela Assemblt:a Geral , 

11111111111uímn11111111 , 11, ..;.. -=·~ 3:.om:~.'"" 
10982602434749.000149421-6 FONEJF~ 11-60417622 / 
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Gerente Me)RCO ANTONIO ANTUNES, supra qualificado, residentes e domiciliados nesta Capita , it a Assembléia Geral I y ")(.J 
Extraordinária realizada em 30/Q612009, cuja ata acha-se registrada na Jupta Comercial do ~lado de São Paulo - JUCESP, sob nº e...... , I \ 
291 .044/09-8, em 19/08/2009, dà qual cópia autenticada está arquivada nestas notas; Juntamente com o mencionado Estatuto Social . J 
Consolidado d' ~organte, em pasta própria sob nº 811/09; UNIBANCO - UNIÃO D~,BANCOS BRASILEIROS S.A., com sede e 1 ·, ~ 
foro nesta Capital, situado na Av./Eusébio Matoso, 891, Térreo, inscrito no CNPJ ~· 33.700.394/0001-40, com seu Estatuto Social I 7 
aprovado pela AsseJYlbléla Geral Extraordinária realizada em 30/1212008, registradS na Junt \Comercial do Estado de São Paulo -
JUCESP, sob nº 97.311/09-1 , em 11/03/2009; neste-ato, de conformidade com o artigo 220, p rágrafo primeiro, letra "b", representado 1 
por sua Diretora Executiva Cl,AUDIA POLITANSKI, brasileira, casada, advogaqa, Ide tidade RG n° 16.6~.n0-5, CPF nº ! 
132.874.158-32 e por seu Diretor Executivo SILVIO APARECIDO OE CARVALHO. brasileiro, divorciado, administrador, identidade 

1 
RG nº 3.293.653, CPF nº 391.421 .598-49, residentes e d$lcillados nesta Capital, eleitos através da Reunião do Conselho de 1 
Administração realizada em 12/11/2008, registrada na Junta óomercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob n° 400.749/08-7, em 

1 
1211212008, da qual cópia autentJcada esta ai;gulvada nestas notas, juntamente com seu Estatuto Social acima mencionado. em pasta · 
própria sob nº 783/09; reconhecidos pelos próprios por mim de que trato, do que dou fé. Pelo Outorgante, na forma como vem 1 
representado, me foi dito que po este Instrumento, e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seus bastant~ procuradores: 1 
GRUPO 1 - AMAURY JOSÉ NASSER, Inscrito na OABISP sob o nº 89.633, CPF n• 044.859.038-n: CARLOS ARNALDO FALBO ~ 
LARA, Inscrito na OABISP sob o nº 64.944, CPF n• 8~.505.168-34; ERNESTO ANTUNES DE CARVALHO, Inscrito na OABISP sob Í 
o nº 53.974, CPF nº 025.607.798-38\ GILMA MÁRCIA,MARTINS CARDOSO DE ARAÚJO, Inscrita na 0Af3(SP ,ob o n• 68.261 , CPF j 
nº 997.260.178-.1_5; JOSÉ A~TONIO BRAZ SOLA, inscri\Ó na OAB/SP sob o nº 79.079, CP.F nº 639.34d.608-97;' JOSÉ ROBERTO/ 
RIBEIRO, Inscrito na OAB/SP sob o n• 56.695, CPF nº 852.376.718-53; MARIA ADELAIDE DOS SANTOS VICENTE DE FREITAS, , 
portuguesa, advogada, Inscrita na OABISP sob o n• 42.634, CPF nº 689.280.338-53; NEU DOS SANTOS, Inscrita na OAB/SP sob o 
n° 50.747, CPF n• 906.627.098-53, brasileiros, advogadojs; GRUPO li -ADRIANA PEDROSO RIBEIRO, Inscrita na OAB/SP\5ob o n° 1 
142.652, CPF nº 143.648.948-26; ALEXANDRE VIEIRA REIS, Inscrito Q!...OAB/SP sob o nº 105.298, CPF nº 073.391'.288-59; 1-
CARLA CRISTINA FERREIRA FERNANDES SALA, inscrita n~ f?.ABISP sob o nº 113.794, CPF nº 076.004.668-99; CLÁUDIA" 
PIRES BORGl;S'DE ALMEIDA,/ Inscrita na OAB/Sf sob o nº 1 ~ .508, CPF n• 112. 788.418-22; FILIPE MARQUES MANGERONA, 1 
inscrito na OAB/SP nº 268.409, á:PF nº 313.009.918-28; MARIA CRISTINA ANDRETTO, inscrita n~ OAB/SP sob o nº 60.148, CPF nº ~, 
011 .179.588-50: MELISSA PRADO ESPfRITO SANTO BACELLAR, inscrita na OAB/SP &oQ o n° 156.445, CPF nº 148.425.458-95; j 
RODRIGO-OA SILVA FALECO, Inscrito na OAB/SP sob o nº 261 .162, CPF nº 30Q.931 .838-36; RODRIGO PEREIRA CUANO, 
inscrito ~na OABISP sob o nº 195.456, CPF nº 273.295.948-06; VINICIUS LEONE MIGUEL, Inscrito na OAB/SP sob o nº 173.684, ; 
CPF n' 073.921 .568-02, brasileiros, advogados: e os Assistentes Judiciais ERICK DA SILVA, Inscrito na OAB/SP sob o nº 174.142-E, , 
CPF n• 223.594.428-05; LEANDRO CAMPOS COSTJ(. Inscrito na OAB/SP sob o nº 292.24~ CPF nº 325.341 .728-'Ç8; PABLO j 
VINICIUS DIEGO YGLESIÀS MIGUEZ, Inscrito na 6ÀB/SP' sob o nº 285.n7, CPF nº 295.6n.948-63; RENA:rA ,cAVALLO 1 

SANTIAGO, inscrita na OAB/SP nº 167.917-E, CPF nº 348.859.908-66, brasileiros, todos com escritório na Praça Alfredo
1
Egydlo de I 

Souza Aranha, 100 - São Paulo/SP, aos quais confere poderes para representar os Outorgantes em processos peranté Juízos ou ,-
Tribunais, com os poderes da cláusula "•d Judicia", e perante repartições públicas, autarquias, empresas públ/cas e sociedades de ! 
economia mista, podendo, ainda, !)lQUerer falência, habilitar crédito em concordata e falência, requerer ins~uração de inquérito 1 
policial. administrativo ou judicial, (presentar e ratificar queixa-crime, tomar vista em processo, apresentar fiador, cancelar protesto, 
efetuar levantamento, r,,ceber e dar quitação, desistir, transigir. ceder crédito, confessar, ratificar ato, assinar autos de .adjudlcaçlo, 
de arrematação e de depósit~, bem como iepresenta-los, Inclusive na qualida~e de preposto, pres~ndo depoimento pessoal ou 

1 decidindo sobre propostas conclllatórlas em áudi~ncias de Instrução ou Julgamer)lo, nos termos d~ artigos, 447 e 448 do Código de 
i;>rocesso Civil, requerer a habilitação como assistente do Ministério P4.bllco, nos termos do al'tigo 268 e seguintes do Código de 1 
Processo Penal, requerer medidas assecuratórias previstas no artigo 125 e,segulntes do Código de Proce~so Penal, 8\Pratlciir, enfim, 
os dert1ais atos lnerent s ao desempenho do mandato, Inclusive substabelecer. Poderão, também, mas sem direito a subst'abelecer, 
qualquJ!r um dos Outorgador do GRUPO 1: 1) receber citação Inicial, Intimação ou notificação; 2) constituir mandatarlos para prestar 
depoimento pessoal em processos de qualquer natureza, com poderes para declarar ou tatíficar, confessar, transigir, requerer a 
Instauração de inquérito policial, bem como ratificar pedido dessa natureza; 3) revogar este mandato, -em relação aos demais, ; 
inclusive substabelecld~ _ou, ainda, revogar mandatos conferidos,nos termos desta procuração, exigindo, dos mandatários ou dos ; 
substabelecldos, prest~o de contas. tfmRMA DE REPRESENTAÇÃO: Os poderes serAQ exercidos por qualquer um dos 
Outorgados, lsoladam8nte, lndependen mente da ordem de nomeação. Este man~at~ vlgdrara até o Ultimo dia do ano civil 
subseqoente ao de sua emissão, lnclustve para ingresso,dos Outorgados em processos já h1iciados ou que venham a iniciar-se até o 1 
fim desse prazo; após ser Juntada aos autos do processo/procedimentá. esta ptocµraçãd assa a ter vigência até o término da , 
pendênç:ia em curso. • Deelaram os Outorgantes que uma cópia da presente e'stã arqui a na Superintendência de Assuntos 

1 Corporativos conforme r,g~ ITB-36412009-201. - De conio assim o disse, dou fé me 'ped' que lhes lavrasse este Instrumento o 
qual foi feito, lhes li em voz alta, aceitaram ,i assinam.- Ao Tabelião: R~ 161,22. Es~ado: R 4 ,llr, lpesp: R$ 33,94( R.Civil: RS 8.48, 1 
Tribunal: RS.,6,48, Sta. Cas,i: RS 1,62, Total: R$ 259,56.' Eu, JOSÉ ROBERTO PAULO, vente habilitado. a escrevi. - Eu, ANA/ 
RODRIGUES MARQUES PIOU, Substituta, a subscrevo. (aa) GERALDO JOSÉ CARB<i> J RCO AMB ESPI BONOMí 1 
I MARCO ANTONIO ANTUNES I CARLOS HE~IQUE ZAVE~OR I ROBERTO LA I OS A I INALDO JOSÉ 1 
CAMILO / NEY FERRAZ DIAS I CLAUDIA POl!ITANSKI I SIL'VIO APARECIDO DE I A UES MARQUES I 
Piou) (Legalhlente Selada).· Nada Mats, dou fé. Traslàdadif em seguida.-

1 
Eu. a 1 

con~ri, subscrevo e assino em publico e raso. '- . 
1 --· 

13º Tabelião desta\Capit.al 
, Valor devido por este instrumento 
Ao Tabelião...................... ..... R$ 
Ao Estado....... ........... .. ......... R$ 
Ao Ipesp .................. ...... ::;... R$ 
AD Registro Civil......... .. ........ RS. 
A Tribunal............... ........ R$ 
A ~anta Casa.... .... . ... ...... .. ~ 
Totat.-:... ................... .... ...... $ 

I / ' 
\ 1 

I 



~UNIBMCO 

SUBSTABELECIMENTO 

Substabeleço com reservas de Iguais, os poderes constantes da procuração retro, aos Drs. 

JORGE VICENTE LUZ, inscrito na OAB/5:P sob n° 34. 204 e BRUNO CESAR MORON LUZ, 

inscrito na OAB/SP sob n° 258.061, especialmente para representar o outorgante na 

Assembléia Geral de Credores, a ser real izada nos dias 13/9/2010 e 17/9/2010, bem como 

nas demais que vierem a ser realizadas por GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA, 

relativas ao pedido de Recuperação Judicial em curso pela 2ª Vara Cível da Comarca de 

Sorocaba/SP, processo nº 1152/09, podendo, para tanto, discutir e votar os assuntos 

submetidos a deliberação da Assembléia Geral de Credores, inclusive aprovação, rejeição ou 

modificação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pela devedora, a constituição do 

Comitê de Credores, a escolha de seus membros e a sua substituição, o pedido de 

desistência do devedor, nos termos do art. 52, parágrafo 4° da Lei 11.101/05, sobre o nome 

do gestor judicial, quando do afastamento do devedor, qualquer outra matéria que possa 

afetar os interesses dos credores, assinando assim todos os documentos que se fizerem 

necessários, bem como livros de presença e outros, praticar enfim, todos os atos 

necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

UB-0400-CR 



PROCURAÇÃO "AD JUDICIA" 

EVERALDO DA SILVA TRINDADE, brasileiro, casado, portador do CPF 
141 .625.198-70, RG 23.839.447 e CTPS 86.064/série 65ª, com 
endereço na Rua Rodolfo Grizzi dos Santos, nº 17 4, JD Piratininga, CEP 
18016-090, nomeia e constitui seus procuradores os advogados DR. 
CARLOS ALBERTO ROSSI JUNIOR, brasileiro, inscrito na OAB/SP 
sob o nº 64. 794, ORA. MARIA HELENA CHEDID ROSSI, brasileira, 
inscrita na OAB/SP sob o nº 26.325, com escritório aonde recebem 
intimações e notificações na Avenida Marie Campolim, nº333, Parque 
Campolim, CEP 18047-600, na cidade e comarca de Sorocaba/SP, 
telefone/fax (15) 32338555 e 32330888, e-mail: 
advrossijunior@terra.com.br, a quem confere amplos poderes para o 
foro em geral, com a cláusula "ad-judicia", em qualquer juízo, instância 
ou tribunal , podendo propor contra quem de direito as ações 
competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até 
final decisão usando os recursos legais e acompanhando-os,conferindo
lhes, ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar 
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, em conjunto ou 
separadamente, podendo ainda substabelecer esta em outrem, com ou 
sem reserva de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, 
especialmente para participar da audiência dos credores da 
empresa GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA., cujo 
Processo de nº 1152/2009 de Recuperação Judicial tramita na 2ª Vara 
Cível de Sorocaba/SP., sendo que foram designadas duas 
convocações, a primeira em 13 de setembro de 201 O, às 14:00h e a 
segunda em 17 de setembro de 201 O, às 14:00h. 

Sorocaba, 03 de setembro de 201 O 



SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
SOROCABA E REGIÃO 

Sede: Rua Júlio Hanser, 140 - Lageado - CEP 18031-320 - Sorocaba•SP - Fone (15) 3334-5400 
www.smetal.org.br 

~;) 

EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA MM. 2ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE SOROCABA/SP. 

Processo nº 1152/2009 
Recuperação Judicial De Gerbo Engenharia E Manufatura L tda. 

CARLOS HENRIQUE MARTINS, brasileiro, 
casado, metalúrgico, portador do RG nº 19.547.991, CPF 068.806.078-
10, residente na Rua Francisco Oliveira Abreu, 306, Vila Fiore, 
Sorocaba/SP., nos autos da recuperação judicial de GERBO 
ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA., vem, por sua advogada infra 
assinada, que receberá notificações na sede do Sindicato em timbre, 
requerer a juntada de procuração e declaração de pobreza em anexo, 
tendo em vista a assembléia de credores designada para os dias 13/09 e 
17 /09 de 2010. 

Termos em que, 
p. deferimento. 

Sorocaba, 08 de setembro de 2010. 



****************** 
PROCURAÇÃO 

****************** 
"AD JUDICIA ET EXTRA" 

~lli'NU LJÁ_ ~ 
_____________ , br~iro (a), ~ , 

portador ( a) da CTPS n ° 
-------=-----' ~ri<: , residente e domiciliado (a) à 

nº :3oG , 
------~---~ \?CI\ /SP, pelo presente 
instrumento ~uração, nomeia e constitui seus procuradores, os 
advogados: IMAR EDUARDO RODRIGUES, brasileiro, casado, inscrito na 
OAB/SP sob o nº 106 .008-B, ÉRIKA MENDES DE OLIVEIRA, brasileira, 
casada, inscrita na OAB/SP sob o nº 165.450, RENATA CRISTINA 
MACEDO RANGEL, brasileira, casada, inscrita na OAB/SP sob o nº 
194.442, FLÁVIA MACHADO DE ARRUDA, brasileira, solteira, inscrita 
na OAB/SP sob o nº 224.923, e ELISÃNGELA PIRES BRESSANI, 
brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP sob o nº 249.712, todos com 
escritório à Rua Júlio Hanser, 140 - Lageado - Sorocaba/SP, onde 
receberão intimações, aos quais confere amplos poderes para o foro em 
geral, com cláusula "AD JUDICIA ET EXTRA" , em qualquer juízo, 
instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito, Ações 
competentes e defendê-los nas contrárias, seguindo uma e ou tras até 
final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, podendo 
ainda confessar, transigir, desistir, dar e receber quitação, recorrer, 
firmar compromissos, prestar declara ções, concordar com partilhas, 
inclusive substabelecer com ou sem reservas de iguais poderes que 
poderão ser exercidos conjunta ou separadamente, especialmente para 

E r~L%!·~~~~ 

Sorocaba, 08 d7wl-tt/} de 20.1'.:1 . 

~ 



brasileiro (a), 
portador (a) do 
re ·dente 

****************** 
DECLARAÇÃO 

****************** 

E~~~Mi'!f-l ~ 
RG nº ~ -6L(~ · ~{ ' , CPF n º @~. oq8-fo 

e domiciliado à Rua 
--=~~~!l;êê.f:2.........-~~~~~~ ~~~_._-__,._,_ __ ~_, n º 3 OG , 

-----'----r--~_c; ___ / SP, CEP 
_______ , sob as penas lei 7.115 de agosto de 1.983 
especialmente para fazer prova em processo,que sou pobre no sentido 
jurídico do termo,não tendo condições para prover as despesas do 
processo sem privar -me dos recursos disponíveis ao meu próprio 
sustento e de minha familia. 

Responsabilizo-me pelo teor da presente declaração, 
ciente de que estou sujeito as sanções civis e criminais em caso de 
falsidade. 

de 2010. 



( ) "'' } m~nd11Go(1) d•volvldo(2) 
( )n\~) otl1Jic{ } 
( ) ;1( ~} ' ~ ( S j 

~ e 1...t} :>~i',ç&i.,.(~J'l.) 

( ) a ( i ) c;e ,ta(:i} e,catória(S) 

( ) _ , que 5egw~~. 

--JI,..,__, l'!ub~crevl e as~e. 



EXMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2º V ARA CÍVEL DE 
SOROCABA - SÃOPAULO 

Processo nº 602.01.2009.024980-2 -

LEOSMAR GONZALES MARTINEZ, já qualificado nos 
autos da Recuperação Judicial em referência, processada em favor de Gerbo Engenharia 
Ltda, vem , respeitosamente, por sua advogada, requer a juntada do incluso instrumento 
de procuração, para representação na Assembléia Geral de Credores. 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

São Paulo, 06 de setembro de 2010. 

Melis1.g/: 
OAB~ 

FÓRUlw D~ SOROCABA 

09 SET 2010 



ADVOCACIA M UZZI 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE : 

LEOSMAR GoNZÁLES MARTINEZ, brasileiro, empresário, 

portador da cédula de identidade RG nº 3 . 532 . 602/SSP-SP, 

inscrito no CPF/MF sob o nº 340 . 627 . 008 - 59 , residente e 

domiciliado na Avenida Lago Azul , 33, Condomínio Lago 

Azul , no Município de Araçoiaba da Serra , Estado de São 

Paulo , CEP 18 . 190- 000; 

OUTORGADOS : 

(1) RODRIGO THOMAZ SCOTT! MUZZI, brasileiro , 

casado , advogado , inscrito na OAB/MG sob nº 15 . 364, na 

OAB/SP sob nº 56 . 557, 

OAB/BA sob o nº 18.912 

na OAB/RJ sob nº 1471- A, na 

e no CPF/MF sob nº 009.710.656-

91 ; 

( 2) JOSÉ ANDRÉ BERETTA FILHO, brasileiro, casado , 

advogado , inscrito na OAB/SP sob nº 65 . 937 , e no 

CPF/MF sob nº 040 . 201 . 818-45 ; 

( 3) MELISSA LESTA KAWAI<AMI, brasileira , separada 

judicialmente , inscrita na OAB/SP sob o nº 169 . 523 e 

no CPF/MF sob o nº 124 . 792 . 948-54 ; 

( 4) JuSSARA PARREIRA, brasileira, solteira , 

inscrita na OAB/SP sob o nº 260 . 853 e no CPF/MF sob nº 

163.392.028-37; 

( 5) MÁRCIA MARQUES MONIZ, BRASILEIRA, casada , 

inscrita na OAB/SP sob o nº 134 . 731 e no CPF/MF sob o 

nº 173 . 706 . 488 - 00. 

( 6) BIANCA ALBUQUERQUE 

solteira , inscrita na OAB/SP 

CPF/MF sob nº 326 . 862 . 358 - 10 ; 

MONTELEONE , 

sob o nº 

brasileira, 

295 . 623 e no 

Sociedade de Advogad os in scr ita na OA B/SP sob o número 5055 

1frr 
muzzi@muzziadv .com.br www.muzziadv.com.br 
Fone: 55 11 5 180-4545 Fax: 55 11 5180-4531 
Av . Alfredo E. Souza Aranha, 75 - 5ºandar 04726-904 São Paulo, SP - BRASIL 



ADVOCAClIA MUZZI 

( 7 ) FABRICIA AIELLO DAL' JOVEM, brasileira , 

portadora da cédula de identidade R.G . sob. nº 

27 . 996 . 912 - 0 e no CPF/MF sob o nº 268 . 104.268-25 . 

Todos integrantes do escritório ADVOCACIA Muzzr, 

registrado na OAB/SP sob o nº 5055 , estabelecido na 

Avenida Alfredo Egidio de Souza Aranha, 75 , 5° andar , 

Chácara Santo Antônio , CEP 04726-904 , na Capital do 

Estado de São Paulo. 

PODERES OUTORGADOS: 

Os poderes da cláusula "ad judicia", para o foro 

em geral , em qualquer Juízo , Instância ou Tribunal e 

os especiais de receber intimações , notificações , 

interpelações , confessar , transigir , desistir , receber 

e dar quitação , fazer acordo e firmar compromisso , bem 

como substabelecer, total ou parcialmente , com ou sem 

reserva de poderes , e ainda para o fim específico de 

representá- l o na Assembléia Geral de Credores da 

Recuperanda Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda, 

processo nº 602. 01 . 2009 . 024 980-2 , em trâmite perante 

a 2ª Vara Cível de Sorocaba , podendo discutir , propor 

alterações e votar o plano de recuperação . 

São Paulo , 01 de setembro de 2010 . 



CONCLUSÃO 

Aos 13/09/201 O, faço estes autos conclusos à MM. 
Juíza de direito da 2ª Vara Cível, Dra. ANA MARIA ALONSO BALDY 

Eu, ~ (Carlos Eduardo Costa) 
Escrevente, Subscrevi e assino. ' 

Processo 1152/09 

VISTOS. 

Trata-se de ação de recuperação judicial 
proposta pela empresa GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA 
L TOA., composta atualmente por 02 sócios que se dedicam 
exclusivamente ao objetivo da sociedade, tendo as cotas 
integralizadas e subscritas por eles no total de R$ 3.076.665,00, a 
qual tem por objetivo social as atividades indicadas na cláusula 3ª 
do contrato social, quais sejam: 

a) indústria e comércio de máquinas e 
equipamento eletrônicos e 
eletromecânicos, inclusive os seus 
componentes, especialmente destinados 
a emprego no campo da automação 
bancária, comercial e de escritório; 

b) importação de todos e quaisquer 
materiais necessários à execução da sua 
atividade principal , e bem assim a 
exportação por conta própria ou de 
terceiros; 

c) participação em outras sociedades, como 
acionista ou quotista; 



~~~ 

d) prestação de serviços administrativos e ~ 
gerenciais à empresas industriais; 

e) fabricação e comércio de moldes, 
estampes ( corte, dobra e repuxo), 
ferramentas e dispositivos para 
processos produtivos em geral. 

f) prestação de serviços em assistência 
técnica em geral; 

g) prestação de serviços de engenharia 
mecânica, eletrônica e de manufatura 
para desenvolvimento de projetos no 
mercado nacional e internacional; 

h) importação e distribuição de 
equipamentos destinados a emprego no 
campo de automação bancária, 
comercial e escritório; 

i) prestação de serviços de ferramentaria ; 

j) comercio, exportação e distribuição de 
produtos agrícolas em geral, próprios ou 
de terceiros, in natura, brutos, 
beneficiados ou industrializados. 

Como razão da crise econômico-financeira, 
alegou que fez parceria para ampliar a área de vendas e de 
prospecção de novos negócios, cujo retorno não foi o esperado, em 
decorrência da forte crise financeira que assolou a economia 
nacional e internacional, refletindo fortemente também sobre o seu 
segmento. Os rendimentos previstos não alcançaram o esperado e 
o faturamento sofreu terrível queda, tendo se socorrido das 
instituições bancárias que lhe cobraram absurdas taxas de juros, 
gerando uma enorme falta de capital de giro. 



f/(~ 
Foi deferido o processamento do pedido com )J 

nomeação do Administrador Judicial Dr. José Carlos Kalil Filho 
(fls.139/ss), apresentando a requente o Plano de Recuperação 
Judicial (fls.343/ss), atuando em duas frentes, de Reestruturação 
Operacional e de Reestruturação Financeira (itens 6.1 e 6.2), 
pretendendo aumentar o volume de vendas junto aos principais 
clientes, além de desenvolver novos clientes em outras partes do 
mercado internacional. 

A proposta apresentada aos credores foi de 
carência de 02 anos, sendo os créditos corrigidos e acrescidos de 
juros de 1 % ao mês e pagamento integral dos credores em 1 O anos. 

O feito foi saneado pelo despacho de 
fls.490/ss com a fixação dos honorários do administrador judicial em 
R$ 200.000,00, de forma parcelada, conforme fls.464/ss, e 
designadas as datas para a Assembléia Geral de Credores em 1 ª e 
2ª convocações. 

Realizada a Assembléia Geral conforme ata 
de fls.511/ss, o Plano de Recuperação apresentado pela requerente 
foi aprovado pelos credores trabalhistas e rejeitado pelos credores 
quirografários na proporção de 60º/o dos credores com direito a 
voto, havendo aprovação, portanto, de 40o/o dos credores 
quirografários com direito a voto presentes, havendo ainda a 
aprovação de mais de 1 /3 dos credores presentes. 

Assim sendo, considerando que a 
recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 
situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir 
a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e 
dos interesses dos credores, promovendo assim, a preservação da 
empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, 
conforme indicado o art. 47 da Lei 11 .101/2005 (Lei de Falências e 
de Recuperação de Empresas); considerando o cumprimento dos 
requisitos do art. 58, § 1 º, da mesma, de forma cumulativa; e, 
finalmente, considerando a viabilidade do Plano de Recuperação 
apresentado pela requerente, CONCEDO a Recuperação Judicial 
da empresa GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA. com 
base no Plano de fls.343/ss. 



Observa-se que esta decisão constitui título 
executivo judicial, nos termos do art. 584, "caput", 111, do CPC, 
implicando em nevação dos créditos anteriores ao pedido e 
obrigando a empresa devedora/requerente e todos os credores a 
ele sujeitos, sem prejuízo de suas garantias, nos termos do que 
determina o art. 59 e seu§ 1°, da Lei 11 .101/2005 (Lei de Falências 
e de Recuperação de Empresas). 

Eventual recurso de agravo de instrumento 
desta sentença deverá ser recebido unicamente no efeito 
devolutivo. 

Condeno a requerente no pagamento das 
custas e despesas processuais e honorários do administrador 
judicial no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) , na forma do 
despacho de fls.490/ss. 

Instalada a Assembléia Geral de Credores 
com quorum, resta prejudicada a instalação em 2ª convocação. 

PR I C. 

Sorocaba, 15 de Setembro de 201 O. 

ANA M~LONSO BA 
Juíza de Direito 

FÓRUM DE SOROCABA 
15 SET 2010 

/ 



ILUSTRÍSSIMA SENHORA DIRETORA DO 2° OFÍCIO CÍVEL DA COMARCA 
DE SOROCABA 

Processo nº de ordem ~ 1 S" 1 / o Cj 

Seção: processual ( ) administrativo ( ) 

S e... ~v-e / A ( c/CvJ.S 
(Advogado ou Estagiário de Direito) 

OAB/SP: 7 'e 1 e::;· ['O 

- Endereço: ______________ __ _ 

o· · o a vista em Cartório, fora do balcão, por 01 (uma) hora, 
nos termos do TOMO 1, cap. li, seção Ili, item 94-a das normas de 
serviço do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

Sorocaba , 2 1 de o ') de 201 O. 

Horário de entrega nos autos: ~1.\:J) hs / -....+--------,<-+ 

(visto t:Jo Diretor ou do e} 

Horário de Devolução dos autos: \ 2, 4 iç 

(visto do Diretor ou do Escr 



-"--------
... 'u. --- ' ~ ----'•1.l!'f1'1:~, n - l~v. Subsc. 



..# PENACHIN E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

~~\() EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA 

\1:.'f). CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA -SP. 

) ~~ 
~ \º'1 

)~ FÓRUM DE SOROCABA 

15 SET 2010 

CARTÓRfO 2° OFICIO CÍVEL 

Processo nº 602.01.2009.024980-2 ~ 1.98871009). 

BANCO ABN AMRO REAL S/A, por seu 

advogado que esta subscreve, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

requerida por GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar que foi sucedido 

por incorporação pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, o qual ratificou os 

poderes conferidos anteriormente a este escritório, conforme se verifica pelos 

instrumentos de ata , procuração e substabelecimentos anexos. 

PROTOCOLO GERAL 
FÓRU,~ OE SOROCAGA 
PETIÇÃO e :ili. w, r·.ALOTt: 

EM ~ V T 2010 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

__j}_ict São Paulo, 08 de setembro de 2010. 

I '/ ,,, '" e 
/ ICARDO PENACHIN NETTO 

OAB/SP 31 .405 

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 714 - 1 1 ° andar 
Cep 04530-001 - São Paulo -SP 

E-mail: penachin@penachin.com 

tel/ fax : (O 11 )3078-5556 
. Elaine 
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PROC Nº 1152/09. 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que procedi o 
encerramento destes autos às fls. nº 600 , para melhor 
manuseio dos autos. 

Sorocaba, 27 de julho de 2011. 
Eu, escr. subscrevo 




