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processo em epígrafe às fls.1000-C, em cumprimento ao item 4 7 e seus subi tens do Capitulo II 
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Sorocaba, 30 de julho de 2014. 
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31 /12/2011 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01 /05/2011 a 31 /05/2011 Pág.: 2 
23:19:47 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA L TOA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 31/05/2011 

2 .7 Passivo 9.801 .271 ,36 

21 .7 Circulante 9.853.808,61 

211 .4 Exiglvel a Curto Prazo 9.853.808,61 

22 .5 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

221 .3 Exiglvel a Longo Prazo 903.614,85 

24 .1 Patrimômio Liquido -956.152.1 O 

241 .1 Capital 5.671 .249,59 

242 .o Reservas -6.627.401 ,69 

Totais Passivo 9.801 .271 36 



l 
31/12/2011 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Perlodo: 01/05/2011 a 31/05/2011 Pág.: 3 
23:19:47 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA L TOA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 31/05/2011 

3 .5 Contas de Resultado 349.188,07 

32 .4 Custos 662.47 

321 .1 Custos das Vendas 662,47 

33 .2 Despesas 359.111 ,10 

331 .O Despesas Operacionais 359.111 , 10 

34 .o Receitas -10.585,50 

341 .o Outras Receitas -10.585,50 

Totais Contas de Resultado 349.188,07 



31/12/2011 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Perlodo: 01/04/2011 a 30/04/2011 Pág.: 1 
23:19:30 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA R008 

Saldo em 
Conta Descrição 30/04/2011 

1 .9 Ativo 9.480.194,25 

11 .8 Circulante 5.632.558,28 

111 .6 Disponível 276.601 ,06 

112 .4 Realizável a Curto Prazo 5.355.957,22 

12 .6 Realizável a Longo Prazo 2.619.367,51 

121 .5 Créditos a Longo Prazo 2.619.367,51 

13 .4 Permanente 1.055.245,25 

131 .4 Investimentos 131.247,29 

132 .2 Imobilizado 4.691 .632,31 

133 .o Depreciação -2.827.346,83 

134 .9 Amortização -940.287,52 

16 .9 Diferido 173.023,21 

161 .1 Diferido 173.023,21 

Totais Ativo 9.480.194,25 



31/12/2011 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/04/2011 a 30/04/2011 Pág.: 2 
23:19:30 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA R008 

Saldo em 
Conta Descrição 30/04/2011 

2 .7 Passivo 9.751 .321,48 

21 .7 Circulante 9.803.858,73 

211 .4 Exigível a Curto Prazo 9.803.858,73 

22 .5 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

221 .3 Exigivel a Longo Prazo 903.614,85 

24 .1 Patrimômio Liquido -956.152, 1 O 

241 .1 Capital 5.671 .249,59 

242 .o Reservas -6.627.401 ,69 

Totais Passivo 9.751 .321 ,48 



31/12/2011 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Perlodo: 01/04/2011 a 30/04/2011 Pág.: 3 
23:19:30 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA R008 

Saldo em 
Conta Descriçao 30/04/2011 

3 .5 Contas de Resultado 271 .127,23 

32 .4 Custos 662,47 

321 .1 Custos das Vendas 662,47 

33 .2 Despesas 281 .050,26 

331 .o Despesas Operacionais 281 .050,26 

34 .o Receitas -10.585,50 

341 .o Outras Receitas -10.585,50 

Totais Contas de Resultado 271.127,23 



I 
31/12/2011 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/03/2011 a 31/03/2011 Pág.: 1 
23:19:11 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 31/03/2011 

1 9 Ativo 9.511.431 ,65 

11 .8 Circulante 5.661.466,45 

111 .6 Disponível 276.660,94 

112 4 Realizável a Curto Prazo 5.384.805,51 

12 .6 Realizável a Longo Prazo 2.619.367,51 

121 .5 Créditos a Longo Prazo 2.619.367,51 

13 .4 Permanente 1.057.57 4,48 

131 .4 Investimentos 131.247,29 

132 .2 Imobilizado 4.691 .632,31 

133 .o Depreciação -2.825.017,60 

134 .9 Amortizaçao -940.287,52 

16 .9 Diferido 173.023,21 

161 .1 Diferido 173.023,21 

Totais Ativo 9.511.431 ,65 



'º 31/12/2011 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/03/2011 a 31/03/2011 Pág.: 2 
23:19:11 1 -GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 31/03/2011 

2 .7 Passivo 9. 702.441 ,03 

21 .7 Circulante 9.754.978,28 

211 .4 Exigível a Curto Prazo 9.754.978,28 

2.2 .5 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

221 .3 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

24 .1 Patrimômio Líquido -956.152, 1 O 

241 .1 Capital 5.671 .249,59 

242 .o Reservas -6.627.401,69 

Totais Passivo 9.702.441 ,03 



31/12/2011 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Perlodo: 01/03/2011 a 31 /03/2011 Pág.: 3 
23:19:11 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA L TDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descriçao 31 /03/2011 

3 .5 Contas de Resultado 191 .009,38 

33 2 Despesas 201 .594,88 

331 .O Despesas Operacionais 201 .594,88 

34 .o Receitas -10.585,50 

341 .o Outras Receitas -10.585,50 

Totais Contas de Resultado 191 .009,38 



31/12/2011 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01 /02/2011 a 28/02/2011 Pág.: 1 
23:18:52 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA L TOA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 28/02/2011 

1 .9 Ativo 9.533.400,88 

11 .8 Circulante 5.681 .106,45 

111 .6 Disponivel 289.198.44 

112 .4 Realizável a Curto Prazo 5.391 .908,01 

12 .6 Realizável a Longo Prazo 2.619.367,51 

121 .5 Créditos a Longo Prazo 2.619.367,51 

13 .4 Permanente 1.059.903,71 

131 .4 Investimentos 131 .247,29 

132 .2 Imobilizado 4.691.632,31 

133 .o Depreciação -2.822.688,37 

134 .9 Amortização -940.287,52 

16 .9 Diferido 173.023,21 

161 .1 Diferido 173.023,21 

Totais Ativo 9.533.400 88 



31/12/2011 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 Pág.: 2 
23:18:52 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descriçao 28/02/2011 
2 .7 Passivo 9.628.423,40 

21 .7 Circulante 9.680.960,65 

211 .4 Exigível a Curto Prazo 9.680.960,65 

22 .5 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

221 .3 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

24 .1 Patrimômio Líquido -956.152, 1 O 

241 .1 Capital 5.671 .249,59 

242 .o Reservas -6.627.401 ,69 

Totais Passivo 9.628.423,40 



31/12/2011 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Perlodo: 01/02/2011 a 28/02/2011 Pág.: 3 
23:18:52 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA R008 

Saldo em 
Conta Descriçao 28/02/2011 

3 .5 Contas de Resultado 95.022,52 

33 .2 Despesas 103.348,22 

331 .o Despesas Operacionais 103.348,22 

34 .o Receitas -8.325,70 

341 .O Outras Receitas -8.325,70 

Totais Contas de Resultado 95.022 52 



31/12/2011 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Perlodo: 01/01 /2011 a 31 /01/2011 Pág.: 1 
23:18:31 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 31/01/2011 

1 .9 Ativo 9.505.501 ,69 

11 .8 Circulante 5.650.878,03 

111 .6 Disponlvel 301 .399,86 

112 .4 Realizável a Curto Prazo 5.349.478,17 

12 .6 Realizável a Longo Prazo 2.619.367,51 

121 .5 Créditos a Longo Prazo 2.619.367,51 

13 .4 Permanente 1.062.232,94 

131 .4 Investimentos 131 .247,29 

132 .2 Imobilizado 4.691 .632,31 

133 .o Depreciação -2.820.359, 14 

134 .9 Amortização -940.287,52 

16 .9 Diferido 173.023,21 

161 .1 Diferido 173.023,21 

Totais Ativo 9 .505.501 69 



31/12/2011 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/01/2011 a 31/01/2011 Pág.: 2 
23:18:31 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descriçao 31/01/2011 

2 .7 Passivo 9.543.904, 14 

21 .7 Circulante 9.596.441 ,39 

211 .4 Exigível a Curto Prazo 9.596.441 ,39 

22 .5 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

221 .3 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

24 .1 Patrimômio Líquido -956.152, 1 O 

241 .1 Capital 5.671 .249,59 

242 .o Reservas -6.627.401 ,69 

Totais Passivo 9.543.904 14 



31 /12/2011 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/01/2011 a 31/01/2011 Pág.: 3 
23:18:31 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA L TOA ROOS 

Saldo em 
Conta Descriçao 31/01/2011 

3 .5 Contas de Resultado 38.402,45 

33 .2 Despesas 44.699,35 

331 .O Despesas Operacionais 44.699,35 

34 .O Receitas -6.296,90 

341 .O Outras Receitas -6.296,90 

Totais Contas de Resultado 38.402,45 



1 

31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Perlodo: 01/12/2010 a 31/12/2010 Pág.: 1 
23:17:24 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA L TDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descriçao 31/12/2010 

1 .9 Ativo 9.493.611 ,81 

11 .8 Circulante 5.638.988, 15 

111 .6 Disponível 291.426,58 

112 .4 Realizável a Curto Prazo 5.347.561 ,57 

12 .6 Realizável a Longo Prazo 2.619.367,51 

121 .5 Créditos a Longo Prazo 2.619.367,51 

13 .4 Permanente 1.062.232,94 

131 .4 Investimentos 131 .247,29 

132 .2 Imobilizado 4.691 .632,31 

133 .O Depreciaçao -2.820.359, 14 

134 .9 Amortização -940.287,52 

16 .9 Diferido 173.023,21 

161 .1 Diferido 173.023,21 

Totais Ativo 9.493.611 81 



I 

31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/12/2010 a 31/12/2010 Pág.: 2 
23:17:24 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA L TOA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 31 /12/2010 

2 .7 Passivo 10.072.767,62 

21 .7 Circulante 9.248.698,90 

211 .4 Exigível a Curto Prazo 9.248.698,90 

22 .5 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

221 .3 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

24 .1 Patrimômio Liquido -79.546,13 

241 .1 Capital 5.671 .249,59 

242 .o Reservas -5. 750. 795, 72 

Totais Passivo 10.072.767.62 



~ 
31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/12/2010 a 31/12/2010 Pág.: 3 
23:17:24 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA L TOA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 31/12/2010 

3 .5 Contas de Resultado 579.155,81 

31 .6 Receita Operacional Liquida -532.717,38 

311 .2 Vendas Líquidas -532.717,38 

32 .4 Custos 526.773,16 

321 .1 Custos das Vendas 526.773,16 

33 .2 Despesas 611 .483,14 

331 .o Despesas Operacionais 611.483,14 

34 .O Receitas -27.436,55 

341 .o Outras Receitas -27.436,55 

35 .9 Resultados não Operacionais 0,44 

351 .9 Imobilizado 0,44 

36 .7 Particip. Resultado/Liquido 1.053,00 

361 .8 Participação em Resultados 1.053,00 

Totais Contas de Resultado 579.155,81 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/11/2010 a 30/11/2010 Pág .. 1 
23:16:21 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA R008 

Saldo em 
Conta Descriçao 30/11/2010 

1 .9 Ativo 9.592.764,35 

11 .8 Circulante 5.730.566,85 

111 .6 Disponível 286.663,77 

112 .4 Realizável a Curto Prazo 5.443.903,08 

12 .6 Realizável a Longo Prazo 2.619.367,51 

121 .5 Créditos a Longo Prazo 2.619.367,51 

13 .4 Permanente 1.069.806,78 

131 .4 Investimentos 131 .247,29 

132 .2 Imobilizado 4.691 .632,31 

133 .o Depreciaçao -2.813. 085,20 

134 .9 Amortização -939.987,62 

16 .9 Diferido 173.023,21 

161 .1 Diferido 173.023,21 

Totais Ativo 9.592.764 35 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Perlodo: 01/11/2010 a 30/11/2010 Pág.: 2 
23:16:21 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 30/11/2010 

2 .7 Passivo 10.096.588,62 

21 .7 Circulante 9.272.519,90 

211 .4 Exiglvel a Curto Prazo 9.272.519,90 

22 .5 Exiglvel a Longo Prazo 903.614,85 

221 .3 Exiglvel a Longo Prazo 903.614,85 

24 .1 Patrimômio Líquido -79.546,13 

241 .1 Capital 5.671 .249,59 

242 .O Reservas -5.750.795,72 

Totais Passivo 10.096.588,62 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/11/2010 a 30/11/2010 Pág.: 3 
23:16:21 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA R008 

/ô?f)~ 

Saldo em 
Conta Descrição 30/11/2010 

3 .5 Contas de Resultado 503.824,27 

31 .6 Receita Operacional Liquida -532.717,38 

311 .2 Vendas Liquidas -532.717,38 

32 .4 Custos 526.773,16 

321 .1 Custos das Vendas 526.773,16 

33 .2 Despesas 524.119,71 

331 .O Despesas Operacionais 524.119,71 

34 .O Receitas -15.404,66 

341 .o Outras Receitas -15.404,66 

35 .9 Resultados nao Operacionais 0,44 

351 .9 Imobilizado 0,44 

36 .7 Particip. Resultado/Liquido 1.053,00 

361 .8 Participação em Resultados 1.053,00 

Totais Contas de Resultado 503.824,27 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Perlodo: 01/10/2010 a 31 /10/2010 Pág.: 1 
23:15:26 1 -GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA R008 

Saldo em 
Conta Descriçao 31 /10/2010 

1 .9 Ativo 9.577.896,35 

11 .8 Circulante 5.708.006,14 

111 .6 Disponlvel 294.341 ,75 

112 .4 Realizável a Curto Prazo 5.413.664,39 

12 .6 Realizável a Longo Prazo 2.619.367,51 

121 .5 Créditos a Longo Prazo 2.619.367,51 

13 .4 Permanente 1.077.499,49 

131 .4 Investimentos 131 .247,29 

132 .2 Imobilizado 4.691 .632,31 

133 .o Depreciação -2.805.692,39 

134 .9 Amortizaçao -939.687,72 

16 .9 Diferido 173.023,21 

161 .1 Diferido 173.023,21 

Totais Ativo 9.577.896,35 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01 /10/2010 a 31 /10/2010 Pág.: 2 
23:15:26 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA R008 

Conta Descriçao 
Saldo em 

31/10/2010 
2 .7 Passivo 10.098.005, 17 

21 .7 Circulante 9.273.936,45 

211 .4 Exigível a Curto Prazo 9.273.936,45 

22 .5 Exígfvel a Longo Prazo 903.614,85 

221 .3 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

24 .1 Patrimômio Liquido -79.546,13 

241 .1 Capital 5.671 .249,59 

242 .o Reservas -5. 750. 795, 72 

Totais Passivo 10.098.005 17 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Pág.: 3 
23:15:26 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA L TDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descriçao 31/10/2010 

3 .5 Contas de Resultado 520.108,82 

31 .6 Receita Operacional Líquida -496.417,38 

311 .2 Vendas Líquidas -496.417,38 

32 .4 Custos 526.555,71 

321 .1 Custos das Vendas 526.555,71 

33 .2 Despesas 504.321 ,71 

331 .o Despesas Operacionais 504.321 ,71 

34 .o Receitas -15.404,66 

341 .O Outras Receitas -15.404,66 

35 .9 Resultados nao Operacionais 0,44 

351 .9 Imobilizado 0,44 

36 .7 Particip. Resultado/liquido 1.053,00 

361 .8 Participaçao em Resultados 1.053,00 

Totais Contas de Resultado 520.108,82 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01 /09/2010 a 30/09/2010 Pág.: 1 

23:14:27 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA L TDA R008 

Saldo em 

Conta Descrição 30/09/2010 

1 .9 Ativo 9.670.793,62 

11 .8 Circulante 5.793.210,50 

111 .6 Disponlvel 300.886,33 

112 .4 Realizável a Curto Prazo 5.492.324, 17 

12 .6 Realizável a Longo Prazo 2.619.367,51 

121 .5 Créditos a Longo Prazo 2.619.367,51 

13 .4 Permanente 1.085.192,40 

131 .4 Investimentos 131 .247,29 

132 .2 Imobilizado 4.691 .632,31 

133 .o Depreciação -2. 798.299,38 

134 .9 Amortização -939.387,82 

16 .9 Diferido 173.023,21 

161 .1 Diferido 173.023,21 

Totais Ativo 9.670.793,62 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Perfodo: 01/09/2010 a 30/09/2010 Pág.: 2 
23:14:27 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 30/09/2010 
2 .7 Passivo 10.157.598,81 

21 .7 Circulante 9.333.530,09 

211 .4 Exigfvel a Curto Prazo 9.333.530,09 

22 .5 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

221 .3 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

24 .1 Patrimômio Líquido -79.546,13 

241 .1 Capital 5.671 .249,59 

242 .O Reservas -5.750.795,72 

Totais Passivo 10.157.598,81 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01 /09/2010 a 30/09/2010 Pág.: 3 
23:14:27 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA R008 

Saldo em 
Conta Descrição 30/09/2010 

3 .5 Contas de Resultado 486.805,19 

31 .6 Receita Operacional Liquida -496.417,38 

311 .2 Vendas Liquidas -496.417 ,38 

32 .4 Custos 526.555,71 

321 .1 Custos das Vendas 526.555,71 

33 .2 Despesas 472.071,08 

331 .o Despesas Operacionais 472.071 ,08 

34 .o Receitas -15.404,66 

341 .O Outras Receitas -15.404,66 

35 .9 Resultados não Operacionais 0,44 

351 .9 Imobilizado 0,44 

Totais Contas de Resultado 486.805,19 



'º ~ 

31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/08/2010 a 31/08/2010 Pág.: 1 
23:13:28 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA L TOA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 31/08/2010 

1 .9 Ativo 9.677.471,68 

11 .8 Circulante 5.792.195,65 

111 .6 Disponível 288.906,48 

112 .4 Realizável a Curto Prazo 5.503.289, 17 

12 .6 Realizável a Longo Prazo 2.619.367,51 

121 .5 Créditos a Longo Prazo 2.619.367,51 

13 .4 Permanente 1.092.885,31 

131 .4 Investimentos 131 .247,29 

132 .2 Imobilizado 4.691 .632,31 

133 .o Depreciação -2. 790.906,37 

134 .9 Amortização -939.087,92 

16 .9 Diferido 173.023,21 

161 .1 Diferido 173.023,21 

Totais Ativo 9.677.471 ,68 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Perlodo: 01/08/2010 a 31/08/2010 Pág.: 2 

23:13:28 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA ROOS 

Saldo em 

Conta Descriçao 31/08/2010 

2 .7 Passivo 10.083. 760,28 

21 .7 Circulante 9.259.691 ,56 

211 .4 Exiglvel a Curto Prazo 9.259.691 ,56 

22 .5 Exlglvel a Longo Prazo 903.614,85 

221 .3 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

24 .1 Patrimômio Liquido -79.546,13 

241 .1 Capital 5.671 .249,59 

242 .O Reservas -5.750.795,72 

Totais Passivo 10.083.760,28 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Periodo: 01/08/2010 a 31/08/2010 Pág.: 3 
23:13:28 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 31 /08/2010 

3 .5 Contas de Resultado 406.288,60 

31 .6 Receita Operacional Liquida -496.417,38 

311 .2 Vendas Liquidas -496.417,38 

32 .4 Custos 523.447,17 

321 .1 Custos das Vendas 523.447,17 

33 .2 Despesas 394.663,03 

331 .O Despesas Operacionais 394.663,03 

34 .O Receitas -15.404,66 

341 .o Outras Receitas -15.404,66 

35 .9 Resultados não Operacionais 0,44 

351 .9 Imobilizado 0,44 

Totais Contas de Resultado 406.288,60 



1 
31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Perlodo: 01/07/2010 a 31 /07/2010 Pág.: 1 
23:12:26 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA L TDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descriçao 31 /07/2010 

1 .9 Ativo 9.706.708,33 

11 .8 Circulante 5.813.739,39 

111 .6 Disponível 316.835,57 

112 .4 Realizável a Curto Prazo 5.496.903,82 

12 .6 Realizável a Longo Prazo 2.619.367,51 

121 .5 Créditos a Longo Prazo 2.619.367,51 

13 .4 Permanente 1.100.578,22 

131 .4 Investimentos 131.247,29 

132 .2 Imobilizado 4.691 .632,31 

133 .O Depreciaçao -2. 783.513,36 

134 .9 Amortizaçao -938.788,02 

16 .9 Diferido 173.023,21 

161 .1 Diferido 173.023,21 

Totais Ativo 9.706.708 33 



/1 
31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/07/2010 a 31 /07/2010 Pág.: 2 
23:12:26 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA L TOA R008 

Saldo em 
Conta Descrição 31 /07/2010 
2 .7 Passivo 10.062.964, 19 

21 .7 Circulante 9.238.895,47 

211 .4 Exigível a Curto Prazo 9.238.895,47 

22 .5 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

221 .3 Exiglvel a Longo Prazo 903.614,85 

24 .1 Patrimômio Liquido -79.546,13 

241 .1 Capital 5.671 .249,59 

242 .O Reservas -5. 750. 795, 72 

Totais Passivo 10.062.964.19 



31 /12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01 /07/2010 a 31 /07/2010 Pág.: 3 
23:12:26 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 31 /07/2010 

3 .5 Contas de Resultado 356.255,86 

31 .6 Receita Operacional Liquida -496.417,38 

311 2 Vendas Liquidas -496.417,38 

32 .4 Custos 520.546,32 

321 .1 Custos das Vendas 520.546,32 

33 .2 Despesas 347.531 ,14 

331 .o Despesas Operacionais 347.531 ,14 

34 .O Receitas -15.404,66 

341 .o Outras Receitas -15.404,66 

35 .9 Resultados não Operacionais 0.44 

351 .9 lmobilízado 0,44 

Totais Contas de Resultado 356.255,86 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01 /06/2010 a 30/06/2010 Pág .. 1 
23:11:31 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA R008 

Saldo em 
Conta Descrição 30/06/2010 
1 .9 Ativo 9.805.073, 11 

11 .8 Circulante 5.904.41 1,26 

111 .6 Disponlvel 306.814,12 

112 .4 Realizável a Curto Prazo 5.597.597,14 

12 .6 Realizável a Longo Prazo 2.619.367,51 

121 .5 Créditos a Longo Prazo 2.619.367,51 

13 .4 Permanente 1.108.271 , 13 

131 .4 Investimentos 131 .247,29 

132 .2 Imobilizado 4.691.632,31 

133 .o Depreciação -2. 776.120,35 

134 .9 Amortização -938.488, 12 

16 .9 Diferido 173.023,21 

161 .1 Diferido 173.023,21 

Totais Ativo 9.805.073.11 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/06/2010 a 30/06/2010 Pág.: 2 

23:11:31 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA R008 

Saldo em 

Conta Descrição 30/06/2010 

2 .7 Passivo 10.110.421 ,12 

21 .7 Circulante 9.286.352,40 

211 .4 Exiglvel a Curto Prazo 9.286.352,40 

22 .5 Exiglvel a Longo Prazo 903.614,85 

221 .3 Exiglvel a Longo Prazo 903.614,85 

24 .1 Patrimõmio Liquido -79.546,13 

241 .1 Capital 5.671 .249,59 

242 .O Reservas -5. 750. 795, 72 

Totais Passivo 10.110.421 ,12 



1 
31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01 /06/2010 a 30/06/2010 Pág.: 3 
23'11:31 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA R008 

Saldo em 
Conta Descrição 30/06/2010 

3 .5 Contas de Resultado 305.348,01 

31 .6 Receita Operacional Liquida -496.417,38 

311 .2 Vendas Liquidas -496.417,38 

32 .4 Custos 516.608,73 

321 .1 Custos das Vendas 516.608,73 

33 .2 Despesas 295.270,21 

331 .O Despesas Operacionais 295.270,21 

34 .o Receitas -10.113,99 

341 .o Outras Receitas -10.113,99 

35 .9 Resultados não Operacionais 0,44 

351 .9 Imobilizado 0,44 

Totais Contas de Resultado 305.348,01 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/05/2010 a 31/05/2010 Pág.: 1 
23:10:31 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 31/05/2010 

1 .9 Ativo 9.834.564,08 

11 .8 Circulante 5.926.208,65 

111 .6 Disponível 303.593,74 

112 .4 Realizável a Curto Prazo 5.622.614,91 

12 .6 Realizável a Longo Prazo 2.619.367,51 

121 .5 Créditos a Longo Prazo 2.619.367,51 

13 .4 Permanente 1.115.964,71 

131 .4 Investimentos 131 .247,29 

132 .2 Imobilizado 4.691 .632,31 

133 .o Depreciação -2.768.726,67 

134 .9 Amortização -938.188,22 

16 .9 Diferido 173.023,21 

161 .1 Diferido 173.023,21 

Totais Ativo - 9.834.564 08 



/1 
31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01 /05/2010 a 31/05/2010 Pág.: 2 
23:10:31 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 31/05/2010 
2 .7 Passivo 10.088.005, 10 

21 .7 Circulante 9.263.936,38 

211 .4 Exigível a Curto Prazo 9.263.936,38 

22 .5 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

221 .3 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

24 .1 Patrimõmio Liquido -79.546,13 

241 ' 1 Capital 5.671 .249,59 

242 .o Reservas -5.750.795,72 

Totais Passivo 10.088.005, 10 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Periodo: 01 /05/2010 a 31/05/2010 Pág.: 3 
23:10:31 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA L TOA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 31/05/2010 

3 .5 Contas de Resultado 253.441 ,02 

31 .6 Receita Operacional Liquida -496.417,38 

311 .2 Vendas Liquidas -496.417,38 

32 .4 Custos 513.222, 15 

321 .1 Custos das Vendas 513.222, 15 

33 .2 Despesas 246.749,80 

331 .o Despesas Operacionais 246.749,80 

34 .o Receitas -10.113,99 

341 .o Outras Receitas -10.113,99 

35 .9 Resultados não Operacionais 0,44 

351 .9 Imobilizado 0,44 

Totais Contas de Resultado 253.441 ,02 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/04/2010 a 30/04/2010 Pág.: 1 
23:09:18 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 30/04/2010 

10)/. 
I 

1 .9 Ativo 9.877.939,06 

11 .8 Circulante 5.961 .885,25 

111 .6 Disponlvel 291 .829,71 

112 .4 Realizável a Curto Prazo 5.670.055,54 

12 .6 Realizável a Longo Prazo 2.619.367,51 

121 .5 Créditos a Longo Prazo 2.619.367,51 

13 .4 Permanente 1.123.663,09 

131 .4 Investimentos 131.247,29 

132 .2 Imobilizado 4.691 .632,31 

133 .O Depreciação -2. 761 .328, 19 

134 .9 Amortização -937.888,32 

16 .9 Diferido 173.023,21 

161 .1 Diferido 173.023,21 

Totais Ativo 9.877.939,06 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/04/2010 a 30/04/2010 Pág.: 2 
23:09:18 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 30/04/2010 

2 .7 Passivo 10.063.008,94 

21 .7 Circulante 9.238.940,22 

211 .4 Exigível a Curto Prazo 9.238.940,22 

22 .5 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

221 .3 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

24 .1 Patrimômio Liquido -79.546,13 

241 .1 Capital 5.671.249,59 

242 .O Reservas -5. 750. 795, 72 

Totais Passivo 10.063.008,94 



31/12/2010 Contabílidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/04/2010 a 30/04/2010 Pág.: 3 
23:09:18 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 30/04/2010 

3 .5 Contas de Resultado 185.069,88 

31 .6 Receita Operacional Liquida -459.323,70 

311 2 Vendas Liquidas -459.323,70 

32 .4 Custos 469.109,58 

321 .1 Custos das Vendas 469.109,58 

33 .2 Despesas 184.472,37 

331 .o Despesas Operacionais 184.472,37 

34 .o Receitas -9.188,81 

341 .o Outras Receitas -9.188,81 

35 .9 Resultados nao Operacionais 0,44 

351 .9 Imobilizado 0,44 

Totais Contas de Resultado 185.069,88 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01 /03/2010 a 31 /03/2010 Pág.: 1 
23:08:20 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 31/03/2010 

1 .9 Ativo 9.982.450,55 

11 .8 Circulante 6.058.656,82 

111 .6 Disponivel 277.555,71 

112 .4 Realizável a Curto Prazo 5.781 .101 ,11 

12 .6 Realizável a Longo Prazo 2.619.367,51 

121 .5 Créditos a Longo Prazo 2.619.367,51 

13 .4 Permanente 1.131.403,01 

131 .4 Investimentos 131.247,29 

132 .2 Imobilizado 4.691 .632,31 

133 .o Depreciação -2.753.888, 17 

134 .9 Amortização -937.588,42 

16 .9 Diferido 173.023,21 

161 .1 Diferido 173.023,21 

Totais Ativo 9.982.450,55 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/03/2010 a 31/03/2010 Pág. : 2 
23:08:20 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA R008 

Saldo em 
Conta Descrição 31/03/2010 
2 .7 Passivo 10.118.451 ,88 

21 .7 Circulante 9.294.383, 16 

211 .4 Exigível a Curto Prazo 9.294.383, 16 

22 .5 Exiglvel a Longo Prazo 903.614,85 

221 .3 Exiglvel a Longo Prazo 903.614,85 

24 .1 Patrimômio Liquido -79.546,13 

241 .1 Capital 5.671 .249,59 

242 .o Reservas -5. 750. 795, 72 

Totais Passivo 10.118.451,88 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/03/2010 a 31/03/2010 Pág.: 3 
23:08:20 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 31/03/2010 

3 .5 Contas de Resultado 136.001 ,33 

31 .6 Receita Operacional Liquida -380.143,57 

311 .2 Vendas Liquidas -380.143,57 

32 .4 Custos 386.765,98 

321 .1 Custos das Vendas 386.765,98 

33 .2 Despesas 138.567,29 

331 .O Despesas Operacionais 138.567,29 

34 .o Receitas -9.188,81 

341 .o Outras Receitas -9.188,81 

35 .9 Resultados não Operacionais 0,44 

351 .9 Imobilizado 0,44 

Totais Contas de Resultado 136.001 ,33 



/O 
31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Perlodo: 01/02/2010 a 28/02/2010 Pág.: 1 
23:07:18 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA R008 

Saldo em 
Conta Descrição 28/02/2010 
1 .9 Ativo 10.090.309.26 

11 .8 Circulante 6.158.775,21 

111 .6 Disponível 270.975,08 

112 .4 Realizável a Curto Prazo 5.887.800, 13 

12 .6 Realizável a Longo Prazo 2.619.367,51 

121 .5 Créditos a Longo Prazo 2.619.367,51 

13 .4 Permanente 1.139.143,33 

131 .4 Investimentos 131.247,29 

132 .2 Imobilizado 4.691.632,31 

133 .O Depreciação -2.746.447,75 

134 .9 Amortização -937.288,52 

16 .9 Diferido 173.023,21 

161 .1 Diferido 173.023,21 

Totais Ativo 10.090.309,26 



r 
31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/02/2010 a 28/0212010 Pág.: 2' 

23:07:18 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA L TOA R008 

Saldo em 

Conta Descrição 28/02/2010 

2 .7 Passivo 10.176.857,96 

21 .7 Circulante 9.352.789,24 

211 .4 Exigível a Curto Prazo 9.352.789,24 

22 .5 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

221 .3 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

24 .1 Patrimômio Líquido -79.546,13 

241 .1 Capital 5.671 .249,59 

242 .o Reservas -5. 750. 795, 72 

Totais Passivo 10.176.857,96 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/02/2010 a 28/02/2010 Pág.: 3 
23:07:18 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 28/02/2010 

3 .5 Contas de Resultado 86.548,70 

31 .6 Receita Operacional Líquida -178.543,13 

311 .2 Vendas Líquidas -1 78.543,13 

32 .4 Custos 183.281 ,72 

321 .1 Custos das Vendas 183.281 ,72 

33 .2 Despesas 86.227,44 

331 .o Despesas Operacionais 86.227,44 

34 .o Receitas -4.417,77 

341 .o Outras Receitas -4.417,77 

35 .9 Resultados não Operacionais 0,44 

351 .9 Imobilizado 0,44 

Totais Contas de Resultado 86.548,70 



31 /12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Perlodo: 01/01/2010 a 31 /01 /2010 Pág.: 1 
23:05:59 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 31 /01/2010 

1 .9 Ativo 10.055.662,94 

11 .8 Circulante 6.115.912,53 

111 .6 Disponível 259.986,58 

112 .4 Realizável a Curto Prazo 5.855.925,95 

12 .6 Realizável a Longo Prazo 2.619.367,51 

121 .5 Créditos a Longo Prazo 2.619.367 ,51 

13 .4 Permanente 1.147.359,69 

131 .4 Investimentos 131.247,29 

132 .2 Imobilizado 4.691 .632,31 

133 .O Depreciação -2.738.531 ,29 

134 .9 Amortização -936.988,62 

16 .9 Diferido 173.023,21 

161 .1 Diferido 173.023,21 

Totais Ativo 10.055.662 94 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Período: 01/01/2010 a 31 /01/2010 Pág.: 2 
23:05:59 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 31/01/2010 

2 .7 Passivo 10.099.332,09 

21 .7 Circulante 9.275.263,37 

211 .4 Exiglvel a Curto Prazo 9.275.263,37 

22 .5 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

221 .3 Exigível a Longo Prazo 903.614,85 

24 .1 Patrimômio Líquido -79.546,13 

241 .1 Capital 5.671 .249,59 

242 .o Reservas -5. 750. 795, 72 

Totais Passivo 10.099.332,09 



31/12/2010 Contabilidade Geral e Gerencial - Balancete - Perlodo: 01/01/2010 a 31/01/2010 Pág.: 3 
23:05:59 1 - GERBÔ ENGENHARIA E MANUFATURA L TOA ROOS 

Saldo em 
Conta Descrição 31/01/2010 

3 .5 Contas de Resultado 43.669,15 

31 .6 Receita Operacional Liquida -59.563,08 

311 .2 Vendas Liquidas -59.563,08 

32 .4 Custos 61 .012,25 

321 .1 Custos das Vendas 61 .012,25 

33 .2 Despesas 42.219,54 

331 .O Despesas Operacionais 42.219,54 

35 .9 Resultados não Operacionais 0,44 

351 .9 Imobilizado 0,44 

Totais Contas de Resultado 43.66915 



DESPACHO 

Processo nº: 0024980-39.2009.8.26.0602 
Classe - Assunto: Recuperaç.ão Judicial - Recuperação judicial e Falência 

Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda Requerente: 
Requerido: Banco do Brasil Sa 

CONCLUSÃO 
Em 04 de agosto de 2014, faço estes autos conclusos à MM. Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Maria 
Alonso Baldy Moreira Farrapo 

Vistos. 
Fls. 88 1/884: Ao M.P. 
Fls. 885: Atenda-se com urgência. 
Fls. 890/905: Trata-se de agravo de instrumento face ao despacho de fls. 878/879, 

o qual mantenho por seus próprios fundamentos. 
Fls. 906/1 048: ciência ao M.P. 

Sorocaba, 04 de agosto de 20 14. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

Processo nº 0024980-39.2009.8.26.0602 - p.1 



CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ 

Loide Cristina Siqueira, ESCRIVÃ JUDICIAL I do Cartório da 2ª. Vara Cível do Foro de 
Sorocaba, na forma da lei, CERTIFICA que, pesquisando em Cartório, a seu cargo, verificou 
constar: 

PROCESSO FÍSICO Nº: 0024980-39.2009.8.26.0602 - CLASSE - ASSUNTO: Recuperação 
Judicial - Recuperação judicial e Falência 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/06/2009 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 

REQUERENTE: Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda, Av. Victor Andrew n, 
Sorocaba-SP, CNP J 68.329.325/0001-56 (/!' 

Jj ~-:...... 'Ã ~~ 'iij .-.---,.... .. ~ . ~ 
~ .,1.:,.,..._:~)} '·1 · , 1 e "1~!,. r:;--- ~ t1 ~ ,-!• :-: ... C· e! • !? ·~\ ·:,- .~::'· _, . 

'·! Ir.. '~ ~ J :.,. Q. . 

Objeto da ação t -. !-; ·T~ _ _ 4.:i' 'ú :_ ~-~..1 

Alegou a requerente que mantém seu estabelecimento comer ia~~ade~énâÕ por co 

objetivo social: indústria e comércio de máquinas e equipam ll~os e eletromecânicos; ê 
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, ~ 

REQUERIDO: Banco do Brasil Sa 

como acionista ou quotista; prestação de serviços administrativos e gerenciais à empresas ~ 
industriais; fabricação e comércio de moldes, estampos, ferramentas e dispositivos para processos n: 
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 0 
mercado nacional e internacional; importação e distribuição de equipamentos destinados a ci5 
emprego no campo de automação bancária, comercial e escritório; prestação de serviços em ~ 

j::: ferramentaria e comércio , exportação e distribuição de produtos agrícolas em geral, próprios ou e,, 

de terceiros, in natura, brutos, beneficiados ou industrializados. Nos últimos anos a GERBO, com 5 
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 3 
emparceiramento comercial com a empresa ECCOS TENO METALÚRGICA LTDA., com 8.. 
intuito de ampliar a sua área de vendas e de prospecção de novos negócios, porém, tais .l!!ci: 

e:"-
investimento lamentavelmente não tiveram o retorno esperado em virtude da forte crise .§~ 
financeira, reconhecidamente recessiva que assolou a economia internacional e nacional, i§ 
refletindo fortemente sobre o seu segmento, com isso, os seus rendimentos sofreram terríveis '6° 
quedas e diante de empréstimos junto as instituições financeiras bancárias, gerou também enorme ~§ 

.!:, e., 
falta de capital de giro, no entanto, a inda mantêm o seu cadastro crédito intactos. Diante disso, i:i o 

co ·S!I nesta data tem contabilizado um passivo quirográfico no valor de R$ 16.079.516,00 o qual 'iõ~ 

submete aos benefícios da Recuperação Judicial constante da relação discriminada de credores e, :ão 
sua recuperação econômica é demorada dada a especialidade de seus produtos e em razão de seu §~ 

.glE faturamento ter sido altamente atingido; por essa razão necessita de um prazo para reerguer a co 0 

empresa com as benesses legais da recuperação judicial como única forma de se evitar uma %~ 
ºco indesejável falência . Alegou que na elaboração do plano de recuperação especial e 'Q) O) 

conseqüentemente viabilidade de sua execução, desde já se pode assegurar que o mesmo preverá: i ~ 
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 de juros de 1 % ao ~ i 
mês (inc. II); prazo de carência de 24 meses para dar início ao pagamento da primeira parcela, .l!!~ .n8 
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contada da distribuição deste pedido (inc. lll) 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, notadan1ente fls.32 com a 
indicação do endereço de cada credor decorrente de ações judiciais (inciso IU); fls.37 com a 
indicação de eventuais valores pendentes de pagamento e indicação do período (inciso fV); 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 IJ do art. 51 da 
Lei já mencionada, no prazo: 1 O 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 tls.32 com a indicação do endereço de 
cada credor decorrente de ações judiciais (inciso III); tls.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 II do art. 51 da Lei já mencionada, no prazo de 1 O dias (art. 
284 do CPC), dando-se ciência ao MP. Às tls. 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 .1 O 1/2005 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 beneficios 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 1 1.1 O 1 /2005), determinando que a serventia providenciasse tal 
comunicação. Determinou a suspensão de todas as ações ou execuções contra 
porém, permanecendo os autos nos juízos onde se r o ainda o requerente, 
providenciar a partir da publicação desta decisão, apresentar emlr:J· uízo ,Q.&:-<!emO)'lstrat·Ívos s 
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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 do 
plano de recuperação judicial pela requerente, determinou a expedição de edital nos termos do art. 
52, § 1 º, da Lei 11.1 O 1/2005, com o prazo de 15 (quinze) dias para a habilitação de créditos e de 
30 (trinta) di_!1S para a apresentação de objeção fundamentada ao Plano de Recuperação Judicial. 
O Dr. JOSE CARLOS KALIL FILHO, OAB. /SP. 65.040, com endereço no Boulevard 
Braguinha, 45, 7ª andar, Centro, fone- 3232-8252, Sorocaba-SP., prestou compromisso em fls. 
152 e manifestou-se em tls. 173/ 177 a respeito de seus honorários. O Banco do Brasil S/A. 
apresentou divergência ao crédito (fls. 195/ss .. O administrador apresentou em fls. 302304relação 
dos créditos sujeitos recuperação judicial (credores quirografários e trabalhistas).sendo 
impugnado pelo Banco ABN AMRO REAL S/A. (tls. 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 
SI 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 
máx.imo d 60 meses, incidindo sobre o valor habilitado, em sua integralidade, correção monetária 
pelo INPC/IBGE, acrescidos de juros de I o/o ao me, sem deságio e carência no máximo de 01 
ano após a aprovação do plano (tls. 443/463), sendo impugnado pelo administrador judicial (tls. 
482/ss.). Foi designada data e realizada a assembléia geral de credores (fls. 511 /ss.) onde o Plano 
de Recuperação apresentado pela requerente a foi aprovado pelos credores trabalhistas e rejeitado 
pelos credores quirografários na proporção de 60% dos credores com direito a voto, havendo 
aprovação, portanto, de 40% dos credores quirografários com direito a voto presentes, havendo 
ainda a aprovação de mais de l/3 dos credores presentes. Diante do resultado positivo da 
assembléia foi concedida a Recuperação Judicial da requerente, com base no plano de fls. 343/ss., 
constituindo esta decisão em título executivo judicial, nos termos do art. 584, "caput", rn, do 
CPC, implicando em novação 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. Em caso de agravo o mesmo seria 
recebido apenas no efeito devolutivo. Condenou a requerente no pagamento das custas e despesas 
processuais e honorários do administrador judicial no valor de R$ 200.000,00, na forma do 
despacho de tls. 490/ss. e, restada instalada a Assembléia Geral de Credores com quorum, restou 
prejudicada a instalação em 2° convocação. Diante da incorporação do Banco ABN AMRO 
REAL S/A pelo Banco SANTANDER (BRASIL) S/A, pelo r. despacho de fls. 647, datado de 
17/01 /2011, foi determinado a retificação do nome do credor. As fls. 648/ss o autor juntou os 
balancetes da empresa autora referentes aos anos de 2008 e 2009, bem como dos dez primeiros 
meses do ano de 2010. As fls. 658/ss. As fls. 663/ss a Fazenda do Estado de São Paulo requereu 
habilitar seu crédito para com o devedor, com o fim de ser incluído no quadro-geraJ de credores 
(Certidões de Dívida Ativa) números 1.005.037.131 - no valor de R$ 189.409.03, 1.006.046.026 
- no valor de R$ 440.166,07, 1.006.388.262 - no valor de R$ 604.919,72 e 1.006.396.751 - no 
valor de R$ 957.918,54, perfazendo o valor total de R$ 2.192.413J6-(peti9ão-esnrtlafada de 
14/07/2011). As fls . 693/695 o Administrador Judi~ Informou que a empresa recupe~da 
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encontra-se em plena atividade e vem cumprindo o plano de recuperação judicial aprovado, visto 
que vem efetuando o pagamento dos credores trabalhistas, como também está propondo o 
parcelamento dos débitos fiscais com a Fazenda Estadual; informou ainda que o credor Ttaú 
Unibanco S/A peticionou as fls. 658/662, alegando que seu crédito é de R$ 2.089.861,00 e esta 
garantindo por Cessões Fiduciárias emitidas pela devedora e seus avalistas no valor de R$ 
1.925.870,06. Informou ainda em 16/08/20 11 os credores quirografários e seus valores, quais 
sejam: Banco Abn Amro Real S/A - no valor de R$ 464.139,60, Banco do Brasil S/A - no valor 
de R$ 463.259,19, Banco Bradesco S/A - no valor de R$ 108.053,11, Banco Itaú S/A - no valor 
de R$ 998.107 ,04, Eccos Tecno Metalúrgica Ltda - no valor de R$ 1.14 7 .61 1,24, José Gerbovic -
no valor de R$ 5.632.637,38, Leosmar Gonzalez Martinez - no valor de R$ 1.322,180,94 e 
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A - no valor de R$ 2.638.146,89, informou ainda que a 
Fazenda do Estado de São Paulo que promoveu habilitação de crédito demonstrado (R$ 
2.192.413,36) que foi juntada as fls. 663/690, requereu que seja desentranhada dos autos e 
autuada em separado como incidente "Habilitação de Crédito Retardatária" e as tls. 785 informou 
que os credores trabalhistas são Carlos Henrique Martins e Everaldo da Silva Trindade, sendo o 
total dos créditos trabalhistas no valor de R$ 784.792,03. Pelo r. despacho de íls. 795 foi assim 
determinado: "Indefiro o pedido de devolução do valor a ser feito junto ao Banco Jtaú SIA, 
considerando que, conforme o mesmo comprovou, a Cédula de Crédito Bancário 1504544860 
(/ls. 763/ss) está garantida por alienação fiduciária (/ls. 770/ss), de modo que esta situação não 
autoriza o mandado de devolução de valores, nos termos do art. 49, § 3~ da Lei 11.101/05. O 
crédito cedido fiduciariamente, não se submete aos efeitos da recuperação judicial. No mais, 
manifeste-se o administrador e o MP a respeito das modificações mencionadas pela 
recuperanda as jls. 790/ss. Fls.: 789/: informe a recuperando. Jnt. Ciência ao MP. ". Conforme 
certidão de tls. 805, certifica que por sentença proferida em O 1/03/2012, no incidente nº 
1 152/09-1 , a Impugnação de Crédito para conclusão no quadro geral de credores em favor do 
Banco Bradesco S/A, no valor de R$ 149.388,48, como crédito quirográfico, foi julgada 
procedente. As tls. 810/ss a recuperanda informou que foram regatados pelo Uni banco União de 
Bancos Brasi leiros em 06/06/2011 , referente ao certificado de Depósito Bancário nº 
201157030176, de sua titularidade, pelo valor de R$ 245.652,09. As tls. 828 o Itaú Unibanco S/A 
informou que não é verdadeiro o argume11to de que houve a devolução do valor do resgate 
promovido em 06/06/2011, no valor de 245 .652,09 e requereu a aplicação à recuperanda de pena 
por litigância de má fé. As fls . 865/867 o administrador judicial se manifestou acerca das 
alegações feitas pela recuperanda e do Banco ltaú Unibanco S/A, sendo que pelo r. despacho de 
fls. 878/879 foi decidido que a questão relativa à devolução de Crédito Bancário já restou 
decidida à fls . 795. A recuperanda não logrou trazer fato novo que justificasse a restituição do 
montante, o qual, superado o lapso confessado (tl.825), efetivamente serviu para satisfazer crédito 
objeto do Processo 0028794-25 .2010.8.26.0602 da 3ª Vara Cível, por se tratar de garantia real e 
determinou que administrador judicial juntasse aos autos os demonstrativos mensais de contas 
desde l 5/ 12/2009 e comprovar o cumprimento ao Plano de Recuperação homologado, sob pena 
de convolação em falência. O administrador judicia l informou as fls. 881 /884, dentre outras, que: 
a recuperando não efetuou os pagamentos prometido aos credores, sendo devedora de mais de 
duas parcelas e em que pese todos os esforços e cobranças feitas pelo administrador judicial 
para a regularização dos pagamentos, a verdade é que a devedora não conseguiu cumprir seus 
compromissos, sem a liberação do numerário soerguido pelo ltaú Unibanco SIA, o qual a sua 
devolução foi indeferida pelo R. Julzo. A recuperanda informou as fls. 890 que interpôs Agravo 
de Instrumento em face da r. decisão de tls. 878/879 e as tls. 906/1050 juntou seus 
demonstrativos mensais de contas (balancetes), esses correspondentes ao período c I o 
entre 15/ 12/2009 até o presente(09/05/2014), informando que cum · eterminado no 

despacho de fl s. 878/879. Pelo r. despacho de fls: 105 a .~;gr~t i~ trux1~t~, \ 
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manteve o despacho de fls. 878/879 por seus próprios fundamentos e determinou ciência ao M.P. 
Assim sendo, os autos estão sendo encaminhados ao M.P. NADA MAIS. O referido é verdade e 
dá fé. Sorocaba, 07 de agosto de 2014. 

CONFORME IMPRESSÃO 

Ao Estado: ISENTO 
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Processo Físico nº: 

Classe - Assunto: 
Requerente: 

Requerido: 

OFiCIO 

0024980-39.2009.8.26.0602 
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência 
Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 
Banco do Brasil Sa 

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA) 

Sorocaba, 08 de agosto de 2014. 

Excelentíssimo Senhora, 

Em atenção ao ofício datado de 02/04/2014, encaminho a Vossa 

Excelência a certidão de objeto dos autos acima mencionados, a fim de instruir o processo de 

Execução Fiscal nº 0024980-39.2009.8.26.0602, ajuizado pela União (Fazenda Nacional), em 

trâmite perante a 2ª Vara Federal de Sorocaba/SP. 

Atenciosamente. 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Maria Alonso B 

CONFORME IMPRES 

Ao 
Excelentíssimo Senhor 
Dr. MÁRlO MARCOS SUCUPIRA ALBUQUERQUE 
Procurador da Fazenda Nacional 
Av. General Osório, nº 986 - Trujillo 
CEP - I 8060-502 - SOROCABA/SP 
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Proc. 0024980-39.2009.8.26.0602 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que confeccionei a certidão de objeto e pé 
e encaminhei à Procuradoria da Fazenda Nacional , em cumprimento 
ar. determinação de fls. 1051. 

O referido é verdade e dou fé. 

Sorocaba, 08 de agosto de 2014. 

Eu J-~ los Eduardo Costa), Escrevente, subscrevi e 
assmo. ~ ,~-



--

Processo nº 0024980-39.2009.8.26.0602 

REMESSA 

Em 08 de agosto de 2014, faço a remessa destes autos (em 

seis volumes) ao Ministério Público, conforme determinação 

dor. despacho de fls. 1051 . 

Eu __& (Carlos Eduardo 

subscrevi . 1 
Costa), Escrevente, 



VI STA 

Em 12 de agosto de 2014, faço vista destes 
autos a Promotora de Justiça - Ora Ana Alice Mascarenhas 
Marques. 

Eu · D {\ (Verônica Regina Sampaio 
Rodrigues), Es~ubscrevi e assino. 

•" 

> 



Processo Físico nº: 

C:lasse-Assunto: 
Requerente: 

Requerido: 

Oficial de Justiça: 
Mandado nº: 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

0024980-39.2009.8.26.0602 

Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência 
Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 
Banco do Brasil Sa 
(O) 
602.2014/06807 4-2 

--

Justiça Gratuita 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 2ª Vara Cível do Foro de Sorocaba, Dr(a). Ana Maria Alonso 
Baldy Moreira Farrapo, na forma da lei, 

MANDA a qualquer Oficial de Justiça de s jurisdição que, em cumprimento ao presente, nos 
autos de Recuperação Judicial, 

Carga: 
DILIGÊNCIA guia nº 

,..,....,u~NTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
~,,.,,."'l"~ÃO Á MARGEM DIREITA 

Advogado: Dr(a). Alexandre es RabelloJose Domingos Valarelli RabelloSamuel Alvares 
Endereço: Avenida Rudolf Dafferner, 400, sala 212, Bloco N, Boa Vista - CEP 18085-005, 
Sorocaba-SPAvenida Rudolf Dafferner, 212, Boa Vista - CEP 18085-005, Sorocaba-SPDELFINO 
FERRElRA DA SILVA, 75, JD. DALILA - CEP 18190-000, Aracoiaba da Serra-SP 

Nos termos do Prov. 3/200/ da CGJ, fica constando o seguinte: "4. É vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer 
1111111erário diretamente da parte. 4./. As despesas em caso de transporte e depás/lo de bens e outras necessárias ao cumprimento 
de mandados, ressalvadas aquelas relativas à conduçélo, serélo adiantadas pela parte mediante depósito do valor indicado pelo 
oficial de Justiça nos autos. em conta corrente à disposlçiio doj11í::o. 4.2. Vencida o prazo para cumprimento do mandado sem que 
efetuado o depósllo (4.1.), o oficial de justiça o devolverá, cert!flcando a ocorréncia. 4.3. Quando o Interessado oferecer meios 
para o cumprimento do mandado (4.1.) . deverá desde logo especificá-los, indicando dia, hora e local em q11e estar/Jo à disposlçOo, 
niJo havendo nesta hipótese depósito para tais diligências. 5. A ídent!flcaçOo do oficial de justiça. no desempenho de suas fimções. 
será feita mediante apresentaçDo de carteira fimclonal, obrigatória em todas as diligencias. " Texto extraido do Cap. VI, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. 
Advert€ncia: Opor-se à execuçiio de ato legal, mediante vloléncia ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem 
lhe esteja prestando auxilio: Pena - dete11çl10, de 2 (dois} meses a 2 (dois) anos, Desacatar funcionário público no exerclc/o da 
fimçélo ou em ro::IJo dela: Pena - detençOo, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. "Texto extraido do Código Penal, arllgos 
329 "coou/" e 33/. 
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JUNTADA 

Em l S AGO 2014 junto a estes autos: 

~ (s) petição (ões) 
( ) o(s) ofício (s) 
( ) a( s) carta( s) precatória( s) 
( ) o(s) aviso(s) de recebimento 
( ) o(s) comprovante(s) de depósito judicial 
( ) o(s) mandado(s) de levantamento judicial 
( ) o(s) mandado(s) 
( ) o laudo pericial 
( ) a(s) carta(s) devolvida (s) 
( ) o edital 
( ) a(s) peças do agravo de instrumento que segue (m) 
e J~--~~~~~~~-

Eu, 
assino. 

(Thiago da silva Vieira), escrevente o subscrevi e 



Joõé CarÍoõ _}(a&/ Jit/10 
OAB/SP 65.040 • CPF 751.745.538/91 

ADVOGADO 

EXCELENTiSSIMA SENHORA DOUTORA JUiZA DE DIREITO DA 2a 
VARA C[VEL DA COMARCA DE SOROCABA. 

---
1 l 'J ! o;: r.-, I r•.\r.i 

•• , .. 1}\.• "' vf'U;.·, \ 

Proc. nº 
*0024980-39.2009.8.26.0602* 

Nº de Ordem: 1152/2009 
Recuperação Judicial 

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, tendo em vista a intimação do 
mandado em anexo, informa que já apresentou seu parecer ao Agravo de 
Instrumento interposto pela Recuperanda em decorrência do R. Despacho 
de fls. 878/879 conforme cópia em anexo. 

Termos em que, 
P. Deferimento 
SOROCABA 



Processo Físico nº: 

Classe - Assunto: 
Requerente: 
Requerido: 

Oficial de Justiça: 
Mandado nº: 

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

0024980-39.2009.8.26.0602 

Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência 
Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 
Banco do Brasil Sa 
(O) 
602.2014/06807 4-2 

Justiça Gratuita 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 2ª Vara Cível do Foro de Sorocaba, Dr(a). Ana Maria Alonso 
Baldy Moreira Farrapo, na forma da lei, 

MANDA a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, nos 
autos de Recuperação Judicial, 

INTIME Jose Carlos Kalil Filho, Boulevard Braguinha, 45, 7° Andar, Centro - CEP 18010-120, 
Sorocaba-SP , para os tennos da decisão como segue: "Vistos. Fls. 881 /884: Ao M.P. Fls. 885: 
Atenda-se com urgência. Fls. 890/905: Trata-se de agravo de instrumento face ao despacho de tls. 
878/879, o qual mantenho por seus próprios fundamentos . Fls. 906/1048: c iência ao M.P.". 

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Sorocaba, 18 de agosto de 2014. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

Carga: 
DILIGÊNCIA guia nº Prov CG 8/85: 
Advogado: Dr(a). Alexandre Magalhães RabelloJose Domingos Valarelli RabelloSamuel Alvares 
Endereço: Avenida Rudolf Daffemer, 400, sala 212, Bloco N, Boa Vista - CEP 18085-005, 
Sorocaba-SPAvenida Rudolf Daffemer, 212, Boa Vista - CEP 18085-005, Sorocaba-SPDELFINO 
FERREIRA DA SILVA, 75, JD. DALILA- CEP 18190-000, Aracoiaba da Serra-SP 

Nos termos do Prov. 3/2001 da CGJ, fica constando o seguinte: "4. É vedado ao oficial de Justiça o recebimento de qualquer 
numerário d iretamente da parte. 4.1. As despesas em caso de transporte e depósito de bens e outras necessárias ao cumprimen10 
de mandados, ressalvadas aquelas relativas à condução. serão adiantadas pela parle mediante depósito do valor indicado pelo 
oficial de j ustiça nos autos, em conta corrente à disposiç/10 do Juf=o. 4.2. Vencido o pra=o para cumprimento do mandado sem que 
efetuado o depósito (4. 1.), o oficial de Justiça o devolverá. certificando a ocorrencia. 4.3. Quando o interessado oferecer meios 
para o cumprimento do mandado (4.1.). deverá desde logo especificá-los, indicando dia, hora e local em que estar/10 à dlsposiç4o. 
não havendo nesta hipótese depósito para tais diligencias. 5. A identificação do oficial de j ustiça, no desempenho de suasfunçíJes. 
será feita mediante apresentaç4o de carteira f11nclonal, obrigatória em todas as diligência_s. " Texto extrafdo do Cap. VI, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. 
Advert2ncia: Opor-se à execuçlio de ato legal, mediante violência 011 ameaça af11ncionário competente para executá-lo 0 11 a quem 
lhe esteja prestando aux ilio: Pena - detenção, de l (dois) meses a 2 (dois) anos, Desacatar f uncionário público no exercício da 
f unção ou em ra;ão dela: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a l (dois) anos, 011 multa. ''Texto extraido do Código Penal. artigos 
329 "caout" e 331. 
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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Proc. nº 2072318-59.2014.8.26.0000 

Agravo de Instrumento 

JOSÉ CARLOS KA.LIL FILHO, Administrador 

Judicial da empresa GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA., em 

regime de recuperação judicial, vêm respeitosamente perante V. Exa., nos 

Autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela Recuperanda, contra a 

decisão que fls . 878/879 dos autos da Recuperaçào Judicial, que indeferiu 

pedido ali formulado, apresentar seu PARECER ao Recurso, por ser medida de 

inteira Justiça. 

Termos em que. 

P. Deferimento 

De SOROCABA para 

São Paulo, 26 de maio de 2014 

JOSÉ CARLC•S KALIL FILHO 
Adrn inistr:Jáor Judicial 

OAB/SP -· 65.040 

1 

, 



Agravante: . GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA (em regime de· 

recuperação judicial) 

Agravado :. ITAU UN IBANCO S/A 

-~~~--~~~~~~~ 

PARECER AO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

EGRÉGIO TRIBUNAL 

COLENDA CÂMARA JULGADORA 

A decisão proferida pelo Douto Magistrado de 

Primeira Instância, indeferindc o pedido formulado pela Devedora no sentido de 

que o valor constante do CDB dado em garantia do Financiamento seja 

devolvida a mesma, deve ser reformado para o restabelecimento da verdadeira 

justiça. 

Primeiramente devemos observar que foram 

dados em garantia do contrato de financiamento três CDBs, sendo dois deles 

por avalistas da operação e um a ora Recuperanda . 

O que se disc:ite aqui é unicamen~e o CDB 

dado em garantia pela GERBO ENGENHARiA E MANUFATURA L TOA no 

valor de R$ 245.652,09. Os demais CDBs é entendido que pertence ao Banco 
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Agravado por se tratar de garantia dada pelos avalistas que ainda figuram na 

execução. 

Tendo a Agravante requerido a Recuperação 

Judicial, tendo ainda o Plano de Recuperação devidamente aprovado em 

Assembleia de Credores, houve a novação da divida em relação a Agravante. 

O art. 59 da LRE, prevê a novação da dívida, 

com a concessão da recuperação. Vejamos o citado artigo: 

"O Plano de Recuperação Judicial implica na 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o 

devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo 

das garantias, observado o disposto no § 1 ° do art. 50 

desta Lei." 

Neste aspecto comenta MANOEL JUSTINO 

DE BEZERRA FILHO (Lei de Recuperação de Empresas e Falências -
, 

comentada , Ed. Revista dos Tribunais, 4ª Edição, pág. 178): 

O artigo prevê que a aprovação do plano de 

recuperação implica nevação dos créditos anteriores ao 

pedido, nevação que ocorre conforme previsto no art. 360 

do Código Civil. 

Portanto, se concedida a recuperação na forma do 

art. 58, fica automaticamente sustada a previsão do § 4° do 

art. 6°, de tal forma que permanecerão suspensas todas as 

ações e execuções contra o devedor. 

Com a aprovação do plano de recuperação 

pela Assembleia Geral de Credores e a concessão da recuperação, o débito 
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objeto da execução foi nevado em relação a empresa Gerbo Engenharia, 

passando o crédito por novo vencimento de acordo com o plano de 

recuperação apresentado e aprovado e, notoriamente, obrigando ao então 

exequente e ao executad9 de acordo com o referido plano. 

Neste sentido, a jurisprudência: 

A nevação é a substituição de uma dívida por outra nova. 

Embora pareça sutileza, a nevação não extingue a 

obrigação preexistente para inicial uma outra nova, mas 

cria uma nova obrigação para extinguir a antiga. 

(T JSP - AI nº 7.237.505-8, rei DEs. Thiers Fernandes 

Lobo, j . 5.8.2008) 

Desta forma. o Banco Agravado tendo em 

vista a nevação da dívida, não poderia apropriar da garantia dada, ou seja, do 

CDB no valor de R$ 245.652,09. 

Apesar disto, o Agravado simplesmente 

apropriou para ser descontado da dívida o Certificado de Depósito Bancário nº 

2011157030176 tendo corno titular a Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda. nq 

valor líquido de R$ 245.652,09. 

Não sendo mais a Gerbo Engenharia 

executada naqueles autos (execução), não poderia o então exequente 

apropriar bens que pertence exclusivamente a própria empresa em 

recuperação. 

Ao procede:- desta forma, ou seja, apropriando 

o certifJcado de deposito bancário p0rtenc~nte a empresa em Recuperação 

Judicial na ~xecução que não é parte, ou seja, não figura como executado, o 
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Exequente esta tentando receber seu crédito antes dos demais credores na 

recuperação. 

Notadamente o valor do Certificado de 

Depósito Bancário Nº 2011157030176 tendo como titular a Gerbo Engenharia e 

Manufatura Ltda. no valor líquido de R$ 245.652,09, deve ser depositado no 

processo d~ recuperação, a disposição daquele Juízo, objetivando o 

pagamento da primeira parcela do plano de recuperação aprovado. 

Note-se ainda que o credor sempre foi 

admitido como quirografário, tanto é que na AGC realizada em 13/09/201 O, 

votou exclusivamente como credor quirografário, não fazendo qualquer 

impugnação a respeito 

Consequentemente o credor não poderia 

apropriar-se ao bel prazer, do numerário no valor de R$ 245.652,09 referente 

ao Certificado de Depósito Bancário juntados às fls. 660 dos autos da RJ. 

Destaque-se mais uma vez que a discussão 

aqui é tão somente em relação ao CDB de fls . 660 emitido pela Recuperanda. 

Quanto aos demais CDBs emitidos pelos devedores solidários, esta questão 

deve ser discutida no processo próprio, visto que tais devedores solidários não 

se beneficiam ou sofrem os efeitos da Recuperação Judicial 

Com isso resta claro que não existem créditos 

que possibilitem ao ltau Unibanco optar por excutir as alegadas garantias. 

Cabe ainda ressaltar que nos ,V. Acórdãos juntados às fls. 701 /704 e 705/707, 

referem-se exclusivamente a possibilidade do Credor continuar a executar os 

devedores solidários da empresa em recuperação judicial. Em momento algum 

os referidos acórdãos destacam a possibilidade do credor apropriar-se de 

numerário em detrimento dos demais credores. 
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Diante do exposto, nosso entendimento é que 

o Agravado não poderia apropriar no valor decorrente da garantia , razão epla 

qual aguardamos que esta Colenda Câmara, ao tomar conhecimento do 

presente Recurso, dêem pelo seu PROVIMENTO a fim de reformar 

integralmente a decisão de Primeira Instância, com a continuidade de todos os 

atos imperativos ao processo de recuperação judfcial , por ser medida da mais 

lídima e cristalina 

JUSTIÇA 

De SOROCABA para 
São Paulo, 26 de maio de 2014. 

JOSÉ CARLOS KALIL FILHO 
Administrador Judicial 

OAB/SP - 65.040 
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JUNTADA 

Em 2 8 AGO 201L junto a estes autos: 

( ) a(s) petição (ões) 
( ) o(s) ofício (s) 
( ) a( s) carta( s) precatória( s) 
e ) o(s) aviso(s) de recebimento 
( ) o(s) comprovante(s) de depósito judicial 
( ) o(s) mandado(s) de levantamento judicial 
( ) o(s) mandado(s) 
e ) o laudo pericial 
e ) a(s) carta(s) devolvida (s) 
e ) o edital 
( ) a(s) peças do agravo de instrumento que segue (m) 
( )~~~~~~~~~-

Eu, 
assino. 

(Thiago da silva Viei' a), escrevente o subscrevi e 

/()71 f 
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Processo Físico nº: 
Classe - Assunto: 
Requerente: 
Requerido: 

Oficial de Justiça: 

Mandado nº: 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

0024980-39.2009.8.26.0602 
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência 
Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 
Banco do Brasil Sa 
(O) 
602.2014/06807 4-2 

Justiça Gratuita 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 2ª Vara Cível do Foro de Sorocaba, Dr(a). Ana Maria Alonso 
Baldy More ira Farrapo, na fonna da lei, 

MANDA a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, nos 
autos de Recuperação Judicial, 

INTIME Jose Carlos Kalil Filho, Boulevard Braguinha, 45, 7° Andar, Centro - CEP 18010-120, 
Sorocaba-SP , para os termos da decisão como segue: "Vistos. Fls. 881 /884: Ao M.P. Fls. 885: 
Atenda-se com urgência. Fls. 890/905: Trata-se de agravo de instrumento face ao despacho de fls. 
878/879, o qual mantenho por seus próprios fundamentos. Fls. 906/1048: ciência ao M.P.". 

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Sorocaba, 18 de agosto de 2014. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO Á MARGEM DIREITA 

Carga: 
DILlGÊNClA guia nº Prov CG 8/85: 
Advogado: Dr(a). Alexandre Magalhães RabelloJose Domingos Valarelli RabelloSamuel Alvares 
Endereço: Avenida Rudolf Dafferner, 400, sala 212, Bloco N, Boa Vista - CEP 18085-005, 
Sorocaba-SPAvenida RudolfDaffemer, 212, Boa Vista - CEP 18085-005, Sorocaba-SPDELFINO 
FERREIRA DA SILVA, 75, JD. DALILA - CEP 18190-000, Aracoiaba da Serra-SP 

Nos termos do Prov. 312001 da CGJ. fica constando o seguinte: "4. É vedado ao oficial de j ustiça o recebimento de qualquer 
numerário diretame/1/e da porre. 4./. As despesas em caso de transporte e depósito de bens e oi/Iras necessárias ao cumprimento 
de mandados, ressalvadas aquelas relativas à condução, serOo adiantadas pela parte mediante depósito do valor Indicado pelo 
oficial de j ustiça nos autos, em conra corrente à disposlçiio do j uí=o. 4.2. Vencido o pra::o para cumprimento do mandado sem que 
efetuado o depósito {4.1.), o oficial de j ustiça o devolverá, certificando a ocorrência. 4.3. Quando o interessado oferecer meios 
para o cumprimento do mandado (4.1.), deverá desde logo especificá-los, indicando dia, hora e local em que estarão à disposlçllo, 
nlJo havendo nesta hipótese depósito para tais diligências. 5. A ldentificaç4o do oficial de j ustiça. no desempenho de suas/unções, 
será feita mediante apresentação de carteira f uncional, obrigatória em todas as diligências. " Texto extraido do Cap. VI, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. 
Advert2ncia: Opor-se à execuçlJo de ato legal, medianre violência o eaça af 11nclonárlo competente para executá-lo ou a quem 
lhe esteja prestando a11xllio: Pena - detenção, de 2 (dois) mese a 2 (d, s) anos, Desacatar f11nclonárlo público no exercfc/o da 
f11nçl10 011 em ra:lJo dela: Pena - detençlJo, de 6 (seis) meses 2 (dois) a os, 011 multa. "Texto extraido do Código Penal, artigos 
329 "ca ut" e 33 /. 

____ J 
, carfos 'l(pii[<FiLTw 

~:M\N\SiAAOOR JUO\C\t>.L 
OABISP - 65.040 
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CERTIDÃO 

Processo Físico nº: 0024980-39.2009.8.26.0602 
Classe - Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência 

Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda Requerente: 
Requerido: Banco do Brasil Sa 
Situação do Mandado 
Oficial de Justiça 

Cumprido - Ato positivo 
Leila Maria De Oliveira (25668) 

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO 

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
602.2014/068074-2, dia 21 de agosto, 1 OhOO, dirigi-me ao 
endereço:Boulevard Braguinha, nº 45, 7° Andar - Centro (CEP 
18010-120) - Sorocaba/SP, e intimei José Carlos Kalil Filho, a quem li 
e entreguei cópia, que a aceitou, declarou ciente e exarou sua 
assinatura. 

O referido é verdade e dou fé. 

Sorocaba, 25 de agosto de 2014. 

Número de Atos:01-jg 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
_.... ..... .._.. COMARCA DE SOROCABA 

P•L-- FORO DE ~OROCABA !::: 2ª V ARA CIVEL * • Rua 28 de Outubro, 691 , . - Alto da Boa Vista 
1 

........... ., ...... ,. CEP: 18087-080 - Sorocaba - SP 
Telefone: (1 S) 3228-5148 - E-mail: sorocaba2cv@tjsp.jus.br 

DESPACHO 

Processo nº: 0024980-39.2009.8.26.0602 

Classe - Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência 

Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda Requerente: 
Requerido: Banco do Brasil Sa 

CONCLUSÃO 
Em 28 de agosto de 2014, faço estes autos conclusos à MM. Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Maria 
Alonso Baldy Moreira Farrapo 

Vistos. 
Fls. 906/1048: Manifeste-se o administrador judicial. 
Após, ao M.P. 

Sorocaba, 28 de agosto de 2014. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DCREITA 

Processo oº 0024980-39.2009.8.26.0602 - p. 1 



Processo Físico nº: 
Classe - Assunto: 
Requerente: 
Requerido: 
Oficial de Justiça: 
Mandado nº: 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

0024980-39.2009.8.26.0602 
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência 
Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 
Banco do Brasil Sa 
(O) 
602.2014/073166-5 

Justiça Gratuita 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 2ª Vara Cível do Foro de Sorocaba, Dr(a). Ana Maria Alonso 
Baldy Moreira Farrapo, na forma da lei, 

MANDA a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, nos 
autos de Recuperação Judicial, 

iNTIME Jose Carlos Kalil Filho à Boulevard Braguinha, 45, 7° Andar, Centro - CEP 
18010-120, Sorocaba-SP, para os termos da decisão como segue: Despacho FI. 1074: "Vistos. 
Fls. 906/ 1048: Manifeste-se o administrador judicial. Após, ao M.P. ". 

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Sorocaba, 02 de setembro de 2014. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

Advogado: Dr(a). Alexandre Magalhães RabelloJose Domingos Valarelli RabelloSamuel Alvares 
Endereço: Avenida Rudolf Dafferner, 400, sala 212, Bloco N, Boa Vista - CEP 18085-005, 
Sorocaba-SPAvenida Rudolf Dafferner, 212, Boa Vista - CEP 18085-005, Sorocaba-SPDELFINO 
FERREIRA DA SILVA, 75, ID. DALILA - CEP 18190-000, Aracoiaba da Serra-SP 

Nos termos do Prov. 31200 l da CGJ, fica constando o seguinte: "4. É vedado ao oficial de Justiça o recebimenlo de qualquer 
numerário diretamente da parle. 4.1. As despesas em caso de transporte e depósito de bens e outras necessárias ao cumprlmenlo 
de mandados, ressalvadas aquelas rela1/vas à condução. serOo adian1adas pela parte mediante depósito do valor Indicado pelo 
oficial de J11s1iça nos autos, em coma corrente à disposiçí1o do Juf=o. 4.2. Vencido o pra=o para cumprimento do ma11dado sem que 
efetuado o depósito (4. 1.), o oficial de Justiça o devolverá, certificando a ocorrência. 4.3. Quando o interessado oferecer meios 
para o cumprimento do mandado (4. 1.), deverá desde Jogo especificá-los. indicando dia, hora e local em que estarão à disposição, 
não havendo nesta hipótese depósito para tais diligências. 5. A identificaçlio do oficial de j ustiça, no desempenho de suasfimções, 
será fe ita mediante apresentação de carteira fimclonal, obrlgat6ria em todas as diligências. " Texto extraído do Cap. VI, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Jus/Iça. 
A dvertet1cia: Opor-se à execução de ato legal, medlame violência ou ameaça afimcionárlo competente para executá-lo ou a quem 
lhe esteja prestando auxilio: Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos, Desacatar funcionário público 110 exercício da 
função ou em ra=ão dela: Pena - detenção, de 6 (seis} meses a 2 (dois) anos, ou multa. "Texto extraido do C6digo Penal, artigos 
329 "caniu" e 331. 

l llllll lllll lllll lllll lllll llli 11111 Ili~ Ili~ 11111 11111111111111111111111111~ 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
~ "'' ""R.TilÇ .. • ç • COMARCA DE SOROCABA :,s Pt:: FORO DE ~OROCABA 
• • 2ª V ARA CIVEL 
nu u ..... 11uu.i.u Rua 28 de Outubro, 691 , ., Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: 

(15) 3228-5148, Sorocaba-SP - E-mail: sorocaba2cv@tjsp.j us.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min 

Processo Físico nº: 

Classe - Assunto: 

Requerente: 
Requerido: 

CERTIDÃO 

0024980-39.2009.8.26.0602 

Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência 

Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 
Banco do Brasil Sa 

CERTIDÃO 

Ce11ifico e dou fé que encaminhei o mandado ao setor competente .. Nada 
Mais. Sorocaba, 02 de setembro de 2014. Eu,__, Fabíola Thomé De Souza 
Vasques, Escrevente Técnico Judiciário. 



Foro de Sorocaba 
Comprovante de Remessa 

Lote : 2014.00241003 
Remetido : 03/09/2014 

Tipo d - - - · -, -· p 
. ·------

Ord Processo 
1 0052688-30. 201 o. 8.26. 0602 

2 0052687-45.2010.8.26.0602 

) 

Classe 
Impugnação de Crédito 

Impugnação de Crédito 

Origem: Cartório da 2ª. Vara Cível 
Destino : Jose Carlos Kalil Filho 
Rua Boulevard Braguinha - 7° andar, Cj. 73 Bairro: Centro 
Cidade: Sorocaba CEP: 18010-120 

Partes orincioais Volumes Folhas 
Garbo Engenharia e Manufatura Ltda 1 
x Banco do Brasil Sa 
Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 1 
x Banco Bradesco Sa 

Tipo de movimentação : 60209 • Autos Entregues em Carga ao Advogado do Autor 
Tipo de carga : Processo 
Ord J Processo Classe 

3 1 0014151-04.2006.8.26.0602 Depósito 

~ 1 0024980-39.2009.8.26.0602 Recuperação Judicial 

Total : 4 

Recebido e~/JJ Hora: __ 

SAJ/PG5 

Partes principais 
Qualitek Usinagem e Ferramentaria 
Ltda Me x Banco do Brasil Sa 
Banco do Brasil Sa x Gerbo 
EnQenharia e Manufatura Ltda 

Volumes , Folhas 
1 

6 

Por :_~~~~ ~-

Emitido em: 03/09/2014-16:59:12 
Página: 1 de 1 

Complemento da movimentacio 

Complemento da.movimentação 

(5 
----· · -· ~ 

c;,Q. 



Jo6é Carlo6 _j(aA/ Ji/fw 
OAB/SP 65.040- CPF 751 .745.538/91 

ADVOGADO 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 2a 
VARA C!VEL DA COMARCA DE SOROCABA. 

Proc. nº , 1 I! 
*0024980-39.2009.8.26.0602* 

Nº de Ordem: 1152/2009 
Recuperação Judicial 

JOSÉ CARLOS KALIL FILHO, 

Administrador Judicial, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de 

"GERBO ENGENHARIA & MANUFATURA L TOA.", em trâmite por 

esse MM. Juízo e respectivo Cartório, vem respeitosamente perante V. Exa., 

nos autos principais da recuperação, tendo em vista a intimação do R. 

Despacho de fls. 1074, manifesta nos sr::!guintes termos, requerendo o que 

segue: 

Ciente dos Balancetes e Balanços juntados 

pela Recuperanda às fls . 906/1048. 

Referidos demonstrativos contábeis devem 

ser analisados por perito contador, a fim de que seja elaborado laudo da 

situação financeira da Devedora quando o ped ido de recuperação e 

atualmente, para tanto incida profissionâl abaixo, para que seja aprovado 

pelo R. Ju!zo, devendo o mesmo ser intimado para estimar seus honorários. 



Jojé Carfo:5 _}(aA f Ji/fw 
OAB/SP 65.040 • CPF 751.745.538/91 

ADVOGADO 

PERITO CONTADOR: 
JOSÉ VANDERLEI MASSON DOS SANTOS 
CRC -1SP 124.747/0-7 
Rua Conde do pinhal, 8 cj . 73 - Liberdade 
São Paulo - SP - CEP 01501-060 
Fone (11) 31 04.0863, 3101 .7756- Fax (11) 3129.5477 

Termos em que, 
P. Deferimento 
SOROCABA, 

Escritório: Boulevard Dr. Braguinha, 45 - 7.0 andar - Conj . 73 - Fone (15) 3232-8252 - CEP 18010-120 - Sorocaba - SP 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Judicial. 

• 

Meritíssimo Juiz: 

Fls. 1078/1079, concordo com o Sr. A 

I. 

as Marques 
uxiliar de Sorocaba 
do) 

-----------------~ 

l. FÓRUM DE ~OROCABA 

1 t: s- ~ 1\ r,, !, J i:. 1. ...... 

CARTÔRlO 2~ OFICIO CÍVEL J 



Processo: 
Requerente: 
Requerido: 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
Comarca de Sorocaba 

JUlzO DE DIREITO DA 21 VARA CiVEL - CARTÓRIO DA 2ª. VARA CiVEL 
Rua 28 de Outubro, 691 , Alto da Boa Vista · Sorocaba • CEP 18087-080 • Fone: (15) 3228-5148 

e-mail: sorocaba2cv@tjsp.Jus.br 

DESPACHO 

0024980-39.2009.8.26.0602 - Recuperação Judicial 
Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 
Banco do Brasil Sa 

Em 06/1 0/2014 15:25:37 faço estes autos conclusos a Meritíssima Juíza de Direito, Ora. 
Ana Maria Alonso Baldy Moreira Farrapo. 

Regularizem-se as pendências ora existentes junto ao 
sistema informatizado. 

Regularize-se o cadastro das partes junto ao sistema 
informatizado, tendo em vista que o Banco do Brasil S/A não é 
"requerido", no presente feito. 

No mais, antes de prosseguir com a perícia requerida, é 
necessário apurar se o Plano de Recuperação vem sendo cumprido. 

Dessa forma, certifique-se acerca de eventual concessão 
de efeito suspensivo ao agravo interposto (tis. 890/905). 

Em caso positivo, aguarde-se o julgamento do agravo. 

Em caso negativo, certifique-se acerca de eventual 
decurso de prazo para comprovação do dos depósitos relativos ao 
cumprimento do plano de recuperação (fls. 878/879) e, então, intime-se 
o Administrador Judicial a manifestar-se especificamente acerca do 
cumprimento (ou não) do plano homologado. 

Regularizados, tornem conclusos. 

Intimem-se. 

Sorocaba, 1 O de outubro de 2014. 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALM ENTE NOS TERM OS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 

IM PRESSÃO À MARGEM DIREITA 

OUT 201~ 

Processo oº 0024980-39.2009.8.26.0602 - p. J/1 



Rua 28 de Outubro, 691, ., Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: 
(15) 3228-5148, Sorocaba-SP - E-mail: sorocaba2cv@tjsp.ju .br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min 

CERTIDÃO 

Processo Físico nº: 0024980-39.2009.8.26.0602 

Classe - Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação j ud icia l e Falência 

Requerente: Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 
Tipo Completo da Nome da Parte Passiva Principal<< Nenh uma informação disponível >> 
Parte Pas iva Principal 
<< Nenhuma 
informação disponível 
>>: 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que regularizei no sistema o cadastro do Banco do Brasil 
como interessado, bem como, consultei o andamento do agravo no Tribunal 
e solicitei uma senha para poder dar integral cumprimento ao r. Despacho 
de Os. 1082, conforme documentos que seguem. Nada Mais. Sorocaba, 14 
de outubro de 2014. Eu, _, Valéria Alcaide Pozzo do Espirita Santo, 
Escrevente Técnico Judiciário. 

{o~) 

~ 



Portal de Serviços e-SAJ 

Tribunal de Justi~a de São Paulo 
Poder Judlclar1o 

Página l de 2 

ló"\ SAJ Portal 
CAOASTRO CONTATO 1 

\.g'- de Serviços Identificar-se 

Bem-vindo > Consultas Processuais > Consulta de Processos do 2ºGrau 

V MENU 
Consulta de Processos do 2ºGrau 

Dados para Pesquisa 

Seção: Todas as seções 

Pesquisar por: Nome da parte 

Nome da parte: .gerbo engenharia e manufatura 

• • l!:J Pesquisar por nome completo 

Este processo é digital. Clique aqui para visualizar os autos. 

Dados do Processo 

Processo: 2072318·59.2014.8.26.0000 

Classe: Agravo de Instrumento 
Área: CJvel 

Assunto: DIREITO ClVIL • Empresas - Recuperaçl!o Judicial e Falência 

Origem: Comarca de Sorocaba / Foro de Sorocaba / 2•. Vara Clvel 

Números de origem: 0024980-39.2009.8.26.0602 

Distribuição: 1• Cãmara Reservada de Direito Empresarial 

Relator: ENIO ZULIANI 
Volume / Apenso: 1 / O 

Apensos / Vinculados 

Não há processos apensos ou vinculados para este processo. 

Números de 1ª Instância 

Não há números de 1 • lnst3ncla para este processo. 

Partes do Processo 

Agravante: GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA 
Advogado: Jose Domingos Valarelll Rabello 
Advogado: Alexandre Magalhães Rabello 

Agravado: !TAU UNIBANCO S/A 
Advogado: Jorge Vicente Luz 

Interessado. Jose carlos Kalll Filho 
Advogado: Jose Carlos Kalll Filho 

Movimentações Exibindo 5 últimas. » Listar todas as movimentações. 

Data 
23/ 09/ 2014 

23/ 09/ 2014 

23/09/2014 

09/09/2014 

09/09/2014 

Movimento 
Conclusos para o Relator (Expedido Termo com Conclusão) 
Termo de Conduslo • Relator [Digital] 

Petição Intermediária Juntada 
Nº Protocolo: WPR0.14 .00271038-6 Tipo da Petlçllo: Petições Diversas Data: 18/ 09/ 2014 09:09 

Expedido Termo 
Termo de Juntada {Digital] 

Conclusos para o Relator 

Conclusos para o Relator (Expedido Termo com Conclusão) 
Termo de Conduslo • Relator (Digital] 

Subprocessos e Recursos 

Não há subprocessos ou recursos vinculados a este processo. 

Petições diversas 

Data 

26/ 05/2014 
28/05/2014 

Tipo 

Petições Diversas 
Contramlnuta 

ht1 n · //pc~ i ticn i11~ hr/rnn/s11/sf'.MCh.clo:isessionid=4 7F6D697F3CDEF225597D29D07 ... 14/10/2014 



Portal de Serviços e-SAJ 

17/07/2014 
08/09/2014 
18/09/2014 

Petições Diversas 
Parecer da PGJ 
Petições Diversas 

Voltar p,m1 ,,~ •esull t1do~ da pt!Squ1~11 

Desenvolvido pela S0ftph1n em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação • sn 

Página 2 de 2 çJ/; 

t ~ 

httn://es::ii.tiso.ius.br/coo/sl!/search.do:isessionid=47F6D697F3CDEF225597D29D07.. . 14/10/2014 



Mensagem Sem Título Página 1 de 1 

VALERIA ALCALDE POZZO DO ESPIRITO SANTO 
Enviado: terça-feira, 14 de outubro de 2014 16:49 
Para : DIREITO EMPRESARIAL 

Prezado SEnhor. Boa tarde. Pelo presente expedido nos autos de REcuperação Judicial nº 0024980-39.2009, 
REqueriddo por GErbo Engenharia e Manufatura Ltda, em trâmite por este Juízo e Cartório do 2° Ofício Cível 
de Sorocaba, solicito uma senha para poder verificar o andamento do agravo nº 207238-59.2014.8.26.0000, 
distribuído para a 1 a Câmara REservada de Direito Empresarial. ATenciosamente, 
Valéria A.P.E.Santo 
Escrevente 
Matr. 93727-0 

1 
., ___ ,, __ __ _ ; ,._ . : r n ;., ... hr/()\Xf à /?11p:::lfPm~t=TPM.Note&id=RgAAAABtphULXBtVQ ... 14/10/2014 



ri7 
",."',~°'"'nt• TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO f) 
• • COMARCA DE SOROCABA J: -is n Pt- FoRo DE ~oRocABA ~ 1 ~ , J ~ - • T • - 2ª VARA CIVEL I' GP 
ua: ,Lm.uiwku • Rua 28 de Outubro, 69 1, ., Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: 

( 15) 3228-5148, Sorocaba-SP - E-mail: sorocaba2cv@tj sp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min 

CERTIDÃO 

Processo Ffsico nº: 0024980-39.2009.8.26.0602 
Classe - Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência 

Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda Requerente: 
Requerido: Banco do Brasil Sa 
Situação do Mandado 
Oficial de Justiça 

Cumprido - Ato positivo 
Leila Maria De Oliveira (25668) 

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO 

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
602.2014/073 166-5 , dia 08 de setembro, 14h00, dirigi-me ao endereço: 
Boulevard Braguinba, nº 45, 7° Andar - Centro (CEP 18010-120) -
Sorocaba/SP, e intimei José Carlos Kali) Filho, a quem li e entreguei 
cópia que a aceitou, declarou ciente e exarou sua assinatura. 

O referido é verdade e dou fé. 

Sorocaba, 08 de setembro de 2014. 

Número de Atos :O 1-JG 

11 SET 20 14 



Processo Físico nº: 
Classe - Assunto: 
Requerente: 

Requerido: 

Oficial de Justiça: 
Mandado nº: 

RUA 28 DE OUTUBRO, 691 , Sorocaba-SP - CEP 18087-080 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

0024980-39.2009.8.26.0602 

Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência 
Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 
Banco do Brasil Sa 
(O) 
602.2014/073166-5 

Justiça Gratuita 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 2ª Vara Cível do Foro de Sorocaba, Dr(a). Ana Maria Alonso 
Baldy Moreira Farrapo, na forma da lei, 

MANDA a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, nos 
autos de Recuperação Judicial, 

INTIME Jose Carlos Kalil Filho, à Boulevard Braguinha, 45, 7° Andar, Centro - CEP 
18010-120, Sorocaba-SP, para os termos da decisão como segue: DesJ>acho Fl. 1074: "Vistos. 
Fls. 906/ 1048: Manifeste-se o administrador judicial. Após, ao M.P. ". 

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Sorocaba, 02 de setembro de 2014. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

Advogado: Dr(a). Alexandre Magalhães RabelloJose Domingos Valarelli RabelloSamue1 Alvares 
Endereço: Avenida Rudolf Dafferner, 400, sala 21 2, Bloco N, Boa Vista - C.EP 18085-005, 
Sorocaba-SPAvenida Rudolf Dafferner, 212, Boa Vista - CEP 18085-005, Sorocaba-SPDELFTNO 
FERREIRA DA SILVA, 75, JD. DALILA- CEP 18190-000, Aracoiaba da Serra-SP 

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. As despesas em caso de transporte e depósito de bens e owras necessárias 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 disposlçtlo dojul::o. 4.2. Vencido o pra=o para cumprlmellfo do mandado sem que 
efetuado o depósito (4. ! .), o oficial de Justiça o devolverá, certificando a ocorrência. 4.3. Quando o Interessado oferecer meios 
para o cumprimento do mandado (4. !.), deverá desde fogo especificá-los, indicando dia, hora e local em que estarao à disposição. 
nlfo havendo nesta hipótese depósito para tais diligências. S. A identiflcaçao do oficial de justiça, no desempenho de suas funções, 
será feíla mediante apresentação de carteira f uncional, obrigatória em todas as diligências. " Texto extrafdo do Cap. VI. das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. 
A dvertência: Opor-se à execução de alo legal, mediame vloMncla ou ameaça afimcionárlo compete/1/e para execwá-fo ou a quem 
lhe esteja prestando auxilio: Pena - detençao, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos, Desacatar fimclo11ário público no exerclcio da 
fi111çtlo 0 11 em ra=ão dela: Pena - detençao. de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. ou multa. "Texto extraido do Código Pe, artigos 
329 "ca ut'' e33f. 



CERTIDÃO 

Processo Físico nº: 0024980-39.2009.8.26.0602 

Classe - Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência 

Requerente: Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 
Tipo Completo da Nome da Parte Passiva Principal << Nenhuma informação disponível >> 
Parte Passiva Principal 
<< Nenhuma 
informação disponível 
>>: 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que o e-mail enviado ontem retornou po rque foi parar por 
engano na Escola Paulis ta de Magistratura. Por isso, encaminhei novamente 
o e-mail para outro setor, conforme cópias que seguem. Nada Mais. 
Sorocaba, 15 de o utubro de 2014. Eu, _, Valéria Alcaide Pozzo do 
Espirita Santo, Escrevente Técnico Judiciário. 



RES: Página 1 de 1 

RES: 
DIREITO EMPRESARIAL 
Enviado: quarta-feira, 15 de outubro de 2014 9: 19 
Para: VALERIA ALCALDE POZZO DO ESPIRITO SANTO 

Prezada Valeria, 

Acreditamos ter havido um engano, pois este e-mail pertence à Escola Paulista da Magistratura - Pós
Graduação em Direito Empresarial. 

Atenciosamente, 

:M.ife11a 
<Escora <Paulista da :Magistratura 
(JQJa da Consofação, 1483 
01301-100 São <Paulo -SP 
(11) 3257-8954 - 09:00 às 17:00 

De: VALERIA ALCALDE POZZO DO ESPIRITO SANTO 
Enviada em: terça-feira, 14 de outubro de 2014 16:49 
Para: DIREITO EMPRESARIAL 
Assunto: 

Prezado SEnhor. Boa tarde. Pelo presente expedido nos autos de REcuperação Judicial nº 0024980-39.2009, 
REqueriddo por GErbo Engenharia e Manufatura Ltda, em trâmite por este Juízo e Cartório do 2° Ofício Cível 
de Sorocaba, solicito uma senha para poder verificar o andamento do agravo nº 207238-59.2014.8.26.0000, 
distribuído para a 1ª Câmara REservada de Direito Empresarial. ATenciosamente, 
Valéria A.P.E.Santo 
Escrevente 
Matr. 93727-0 

AVISO - O remetente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário dar a ela tratamento adequado. 
Sem a devida autorização, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação, em desconformidade com as normas Internas do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), são proibidas e passíveis de sanções. 
Se eventualmente aquele que deste tomar conhecimento não for o destinatário, saiba Que a divulgação ou cópia da mensagem são proibidas. 
Favor notificar imediatamente o remetente e apagá-la. A mensagem pode ser monitorada pelo TJSP. 

https://correio.tjsp.jus.br/OWA/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAABtphULXBtVQ... 15/10/2014 



senha Página 1 de 1 ld' 1 

~ senha 
VALERIA ALCALDE POZZO DO ESPIRITO SANTO 
Enviado: quarta-feira, 15 de outubro de 2014 13:31 
Para: 1 A 13 CAMARAS DE DIREITO PUBLICO 

Prezado SEnhor. Boa tarde. Pelo presente expedido nos autos de REcuperação Judicial nº 0024980-39/2009, 
requerido por Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda., em trâmite por este Juízo e CArtório do 2 Ofício Cível de 
Sorocaba, solicito uma senha para poder verificar o andamento do agravo nº 2072318-59/2014.8.26.0000, 
distribuído para a 1 ª Câmara REservada de Dirito Empresarial. ATenciosamente. 
Valéria A.P.E.Santo 
Escrevente 
Matr. 93727-0 

https://correio.~jsp.jus.br/OWN?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAABtohULXBtVO ... 15/10/2014 



Â l z.. Em Q -.,; de 

W a(s) petição (ões) 
e ) o(s) ofício (s) 

JUNTADA 

de 2014, junto a estes autos: 

e ) a(s) carta(s) precatória(s) 
e ) o(s) aviso(s) de recebimento 
e ) o(s) comprovante(s) de depósito judicial 
( ) o(s) mandado(s) de levantamento judicial 
e ) o(s) mandado(s) 
e ) o laudo pericial 
e ) a(s) carta(s) devolvida (s) 
e ) o (s) edital (is) 
e ) a(s) peças do agravo de instrumento 
e ) o(s) embargos de declaração 
e ) a contestação 
e ) a réplica 
e ) a apelação 
e ) as contrarrazões de apelação 
e ) o(s) email (s) que segue (m). 

Eu, 
assino. 

D-· (Una Mattos Mor Lima), escrevente o subscrevi e 

,oc,2 
J · 



Jojé Car/o6 _}(a g/ Ji/Jw 
OAB/SP 65.040 - CPF 751.745.538/91 

ADVOGADO 

f( 

EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 2a 
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA. 

Proc. nº 
*0024980-39.2009.8.26.0602* 

Nº de Ordem: 1152/2009 
Recuperação Judicial 

~RU DE SORC'CA°si l 
~ 02 DEZ 2014 I 

CARTÓRIO 1.3 OF1C~O ~f V'~, 

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, tendo em vista o V. Acórdão em anexo, 
no qual foi negado provimento ao recurso da recuperanda, no sentido de que 
o ltau Unibanco devolvesse o valor apropriado da conta vinculada , requer 
que seja intimada a própria Recuperanda na pessoa de seu 1. Advogado 
para que no prazo improrrogável de dez (1 O) dias, efetue o depósito das 
parcelas em atraso, devidas em razão do plano recuperação apresentado e 
aprovado pelos credores, sob pena de ser a presente recuperação judicial 
convolada em falência, nos rtermos do art. 73, IV da LREF 

Termos em que, 
P. Deferimento 
SOROCABA, 1 

dministrad.9 Judicial 
OAB/W- 65.040 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PODER JUDICIÁRIO 

São Paulo 

Registro: 2014.0000767838 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de 

Instrumento nº 2072318-59.2014.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que 

é agravante GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA L TOA (EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado ITAU UNIBANCO S/A. 

ACORDAM, em 1 ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram 

provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que 

integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

ENIO ZULIANI (Presidente), MAIA DA CUNHA E TEIXEIRA LEITE. 

São Paulo, 25 de novembro de 2014. 

ENIO ZULIANI 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 
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• 
PODER füDICIÁRJO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

VOTO Nº 29168 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2072318-59.2014.8.26.0000 

COMARCA:SOROCABA 

AGRAVANTE: GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA. 

AGRAVADOS: ITAÚ UNIBANCO S/A 

JUIZ PROLATOR: ANA MARIA ALONSO BALDY 

Agravo de Instrumento recuperação judicial. Instituição 
financeira que amortiza créditos decorrentes de cédula vinculada 
a cessão fiduciária de certificados de depósitos. Alegação de que 
o crédito já estaria amortizado. Pedido de devolução. Agravada 
que demonstra que a amortização anterior ocorreu por equivoco, 
subtraindo o valor referido da execução em andamento. Nova 
amortização referente a outro negócio juridico e que pode ser 
feita porque o crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação 
judicial. Art. 49, §3°, da LRE. Não provimento. 

Vistos. 

GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA L TOA. (EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL) interpôs agravo de instrumento em face de r. 

decisão proferida nos autos da recuperação judicial e que indeferiu a devolução 

do patrimônio da agravante-recuperanda, dos valores que foram abruptamente 

resgatados pelo Unibanco em 6.6.2011 , referente ao certificado de depósito 

bancário n.0 2011157030176, de titularidade, o que se fez pelo valor de R$ 

256.652,09. Explica que firmou com o Unibanco um contrato garantido por 

cédula de crédito bancário, objeto de uma execução extrajudicial promovida em 

relação aos garantidores da operação. O banco exequente houve por bem 

excutir unilateralmente as garantias fiduciárias para amortização de seu crédito, 

o que se fez em relação a 3 certificados de depósitos bancários: a) em 

6.6.2011, certificado de depósito bancário 2011157030176, de titularidade da 
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• 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE füSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

agravante-recuperanda, pelo valor de R$ 245.652,09; b) em 16.6.2011, 

certificado de depósito bancário sob n.º 022203325, tendo por titular José 

Gerbovic, pelo valor de R$ 611.353,89, c) em 16.6.2011 , certificado de depósito 

bancário n.0 022203316, tendo por titular Leosmar Gonzales Martinez, pelo 

valor de R$ 1.068.864,08. Nestes autos, o exequente e os executados José e 

Leosmar compuseram-se para colocar fim ao processo, mas com a ratificação 

da amortização levada a efeito por força da excussão das garantias fiduciárias, 

que totalizam R$ 1.680.217,97. Assim, o resgate levado a efeito em relação ao 

certificado de depósito bancário, não tendo sido utilizado para liquidação do 

débito relacionado naquele feito, ficou sem efeito. A não aplicação de tais 

valores para a quitação do contrato excutido naquela execução faz com que 

tais montantes, a contar de seu resgate, passem a ser créditos da agravante, 

passíveis de ser utilizados em sua conta corrente. Trata-se de valor substancial 

representado pelo resgate do certificado 2011157030176, que tem por titular a 

agravante, no valor de R$ 245.652,09. A decisão agravada sustenta que não 

cabe a devolução porque o crédito teve por escopo satisfazer garantia real. 

Requer, assim, seja deferido o efeitos suspensivo ao agravo para tornar sem 

efeito as determinações lançadas no despacho até final julgamento do recurso, 

além da devolução dos valores apropriados. 

Efeito ativo negado. Manifestação do administrador judicial 

às fls. 267, pelo provimento do recurso. Contraminuta às fls. 274. Parecer da D. 

PGJ, pelo provimento do recurso. 

É o relatório. 

O recurso não comporta provimento. 

Conforme atestam os documentos encartados, bem como 

as alegações da agravante, é certo que na operação descrita pelo Banco ltaú-

Agravo de Instrumento nº 2072318-59.2014.8.26.0000- Sorocaba - Voto nº 29168-AP 3 

ci 

i 
C") 
I.L 
o 
O> 

~ 
o 
Q) 

o 
o o 
o 
(O 
N 
cri 
'<t ...-
0 
N 
ai 
U') 

d:, 
..
C") 
N 

~ 
N 
o 
V, 
V, 
Q) 
o 
e 
Q. 

o 
Q) 

~ § 
~ ]; 
~ -~ 
::, ~ 
N a> 

:3 ~ 
w ~ a:: ·-:, 
~ Q. ..... . ~ 
~i 
cn gi 
o ~ 
ffi i 
.... .e 
8. .l!! 
Q) 'cii cO 
Q) Q) 

..ê ~ 
:ê ~ 
o, ro 
'6 ro 
o 'ü 
-o e ro «I) 

-~ i 
v, e 
.~ 8 
.2 ro 
o êõ e a. 
Q) -

E 5l 
::, V, 
o Q) 

.g a 
Q) .§ 
êií Q) w cn 



• 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Unibanco às fls . 658 foi relatada a excussão das garantias fiduciárias que 

davam suporte à cédula de crédito bancário, o que foi realizado 

unilateralmente, sob o fundamento de o crédito não estar sujeito aos efeitos do 

procedimento recuperacional. 

Pois bem. 

A excussão das garantias referia-se a 3 cessões 

fiduciárias, sendo uma delas emitida em nome da agravante-recuperanda. 

Ocorre que, conforme informou a credora, houve um equívoco na operação 

anteriormente realizada, já que o certificado de depósito bancário emitido pela 

recuperanda estava vinculado a outra operação, motivo porque referido valor foi 

excluído dos cálculos apresentados nos autos da execução (fls. 227 e 

seguintes). 

Assim, entende a recorrente que os valores não aplicados 

para a quitação do contrato deveriam ficar à sua disposição em conta corrente, 

não podendo haver apropriação para amortizar créditos decorrentes de contrato 

diverso. 

Entretanto, a agravada demonstra a origem do resgate cujo 

valor pretende a devolução (cédula de crédito bancário n.0 1504544860, 

vinculada a cessão fiduciária em garantia fls. 238), tratando-se, mesmo, de 

montante que não se sujeita aos efeitos da recuperação, nos termos do art. 49, 

§3°, da LRE, sendo de se destacar que o referido instrumento encontra-se 

devidamente registrado (em 13.6.2009 - fls . 238 e seguintes), em data anterior 

ao pedido de recuperação (em 23.6.2009), em conformidade com o art. 1.361, 

§1°, do CC. 

De tal modo, a situação não autoriza a devolução de 

valores, estando o agravado a exercer direito decorrente de lei e de contrato 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

livremente assinado pelas partes, de modo que fica mantida a decisão exarada. 

Nega-se provimento. 

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI 

Relator 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Cuida-se de pedido de recuperação judicial dedu7ido 

por Gerbo Ene;enharia e Manufatura Ltda .. pelas razões expostas na inicial, 

tendo sido concedida a recuperação judicial em 15.10.1 O (íls. 586-589). 

É dos autos que a recuperanda vem. nos termos 

propostos, cumprindo o plano de recuperação, sendo que, hodiernamente. se 

encontra pendente questão envolvendo a instituição financeira !taú-Unihanco SIA. 

conforme se vê a fls. l 093 e ss. 

Anoto, porém. que a Lei nº 11.1 O 1 /2005 indica. 

taxativamente, o momento da intervenção do Ministério Público nos pedidos de 

recuperação judicial: artigos 8°, 30. § 2°, 52, V, da LFRJ. etc. Ou seja. a 

intervenção do MP sempre se dará no processo de Recuperação Judicial nas 

hipóteses previstas na lei . 

Esse, inclusive. é o entendimento da doutrina: 

"Tamhém em rela<,:ão aos proces!>OS de recuperação 

de empresa (judicial e extrajudicial) prevê a nova 

lei de Falências uma atuaç-üo minimalista do 

Ministério Púhlico. Estando em jogo interesses 

privados. não há ra=ões para exigir-se do ôrgc1o 

uma constante intervençcio. Nu recuperarilo 

judicial. o A1inistério Púhlico só deve ser chamado a 

intervir no processo de recuperaçuo de empresa 

quando expressamente previsto." (Fábio Ulhoa Coelho. 

Comentários à Nova Lei de falências e Recuperação Judicial. 

Saraiva. 2• ed., 2005, comentando o art. 4°. pág. 32). 

A intervenção do Ministério Público some 

nas hipóteses cm que houver discussão ou se 

decretada a falência da Recuperanda. 



MINISTÉRIO PÚBLICO-DO ESTADO DE SÃO PAULO 

No presente feito vislumbro a intervenção na 

primeira hipótese legal (crédito relacionado à recuperanda). motivo pelo qual a 

intervenção se faz necessária. 

Compulsando os autos observo que o agravo de 

instrumento interposto pela recuperanda contra a decisão que indeferiu a 

devolução de valores patrimoniais resgatados pelo ltau-Unibanco em 06.06.11 foi 

denegado. posto que havia contrato com garantia de cédula de crédito bancário em 

prol da instituição financeira. o que ensejou a retenção de R$ 256.652,09. mesmo 

com execução de título extrajudicial pendente. 

A questão foi discutida em sede recursai e o agravo 

foi desprovido, mantendo-se a decisão atacada. 

O z. administrador judicial peticiona no sentido de a 

recuperanda ser intimada para efetuar o depósito das parcelas em atraso. de, idas 

cm razão do plano de recuperação apresentado e aprovado. sob pena de 

convolação da recuperação em falência. 

recuperanda intimada para comprovar o cumpriment o plano de recuperação 

judicial. especialmente no que concerne ao pedido 

1092. 

Marcelo Sigari Moriscor 

Promotor de Justiça 

09 Di: ü1 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE SOROCABA 

-p....,*.._L-_ FORO DE ~OROCABA 
!::= 2ª V ARA CIVEL -r • Rua 28 de Outubro, 691, . - Alto da Boa Vi ta 

Jo&n.~ou.o.... CEP: 18087-080 - Sorocaba - SP 
Telefone: (15) 3228-5148 - E-mail: sorocaba2cv@tjsp.jus.br 

DESPACHO 

Processo n°: 0024980-39.2009.8.26.0602 
Classe - Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência 

Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda Requerente: 

CONCLUSÃO 
Em 09 de dezembro de 2014, faço estes autos conclusos à MM. Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana 
Maria Alonso Baldy Moreira Farrapo 

Intime-se a autora para no prazo de 10 dias efetuar o depósito das parcelas em 
atraso, devidas em razão do plano de recuperação apresentado e aprovado pelos credores, sob pena 
de ser a presente recuperação judicial convolada em falência. 

lnt. Ciência ao MP. 

Sorocaba, 09 de dezembro de 2014. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.41 9/2006, CONFORM E 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREJT A 

Processo nº 0024980-39.2009.8.26.0602 - p. 1 
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CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que relacionei a publicação em 11/12/ 2014 
(CONTROLE DO CARTÓRIO) 

N Despacho de fls . ...... J"---". )_o~ l..,=---------------
( ) Sentença de fls. e Preparo de fls. _____ _ 
( ) Retirar ou Imprimir _______________ _ 
( ) Certidão do(a) Oficial (a) de fls. ___________ _ 
( ) Providenciar _________________ _ 
( ) Ciência ___________________ _ 
( ) ATO ORDINATÓRIO fls _____________ _ 
( )Ourros ___________________ _ 

.,-

PUB 10/12 

Eu,. __ j-1"-+# ____ escrevente, digitei. 
u 



Foro de Sorocaba 
Certidão - Processo 0024980-39.2009.8.26.0602 

Emitído em: 12/12/2014 11 :27 ).Jo (p 
Página: 1 jY\ 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO 

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0598/2014, foi disponibilizado na página 
2264 do Diário da Justiça Eletrônico em 12/12/2014. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil 
subseqüente à data acima mencionada. 

Advogado 
Sílvio Carlos Cariani (OAB 100148/SP) 
Alexandre Tadeu Curbage (OAB 132024/SP) 
Vinicius Camargo Silva (OAB 155613/SP) 
Alexandre Magalhães Rabello (OAB 176713/SP) 
Luís Fernando de Hollanda (OAB 228123/SP) 
Cícero Camargo Silva (OAB 231882/SP) 
Jorge Vicente Luz (OAB 34204/SP) 
Jose Domingos Valarelli Rabello (OAB 44429/SP) 
Rodrigo Thomaz Scotti Muzzi (OAB 56557/SP) 
Mareia Hollanda Ribeiro (OAB 63227/SP) 
Jose Carlos Kalil Filho (OAB 65040/SP) 
Éder Gonçalves Pereira (OAB 257346/SP) 
Samuel Alvares (OAB 289950/SP) 
Michel Chedid Rossi (OAB 87696/SP) 

Teor do ato: "PUB 10/12- Intime-se a autora para no prazo de 10 dias efetuar o depósito das parcelas 
em atraso, devidas em razão do plano de recuperação apresentado e aprovado pelos credores, sob pena de 
ser a presente recuperação judicial convolada em falência. lnt. Ciência ao MP." 

Sorocaba;1 ezembro de 2014. 

Gerson Oli · Leite 
Escreven · cnico Judiciário 



Em ~ de O/ 

'&<) a(s) petição (ões) 
( ) o(s) ofício (s) 

JUNTADA 

de 2015, junto a estes autos: 

( ) a(s) carta(s) precatória(s) 
( ) o(s) aviso(s) de recebimento 
( ) o(s) comprovante(s) de depósito judicial 
( ) o(s) mandado(s) de levantamento judicial 
( ) o(s) mandado(s) 
( ) o laudo pericial 
( ) a(s) carta(s) devolvida (s) 
( ) o (s) edital (is) 
( ) a(s) peças do agravo de instrumento 
e ) o(s) embargos de declaração 
( ) a contestação 
e ) a réplica 
( ) a apelação 
e ) as contrarrazões de apelação 
( ) o(s) email (s) que segue (m). 

Eu, 
assino. 

L · [Lina Mattos Mor Lima), escrevente o subscrevi e 



Rabello 
Sociedade de Advogados 

Medidas. Preventiv~s I Soluções tntehgentes 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de 

SOROCABA, SP. 

Processo nº. 

Ordem nº. 

Recuperaçao Jud1c1al 

0024980-39.2009.8.26.0602 

1152/2009 

FÓRUM DE SOROCABA 

3 O JAN 20í5 

CARTÓRIO 2" r,r:!"1"' ·• :· :·· . 
"----..... _: .... . : .... ~.:. :_._! 

GERBO ENGENHARIA E MA NUFATURA LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado devidamente constituída e já identificada nos autos 

do processo supramencionado, vem à presença de Vossa Excelência , por intermédio 

de seu procurador que ao final subscreve, em atenção ao R. Despacho de tis. para 

requerer o prazo de 120 (cento e vinte) dias para proceder o depósito das parcelas 

devidas em razão do plano de recuperação apresentado e aprovado pelos credores, 

mesmo porque, decisão nesse sentido não prejudicará sobremaneira o andamento da 

recuperação, porém, em sentido contrário, levará a falência de empresa que por anos 

atuou no mercado nacional e internacionaL sem qualquer fato que a desabonasse. 



VIS TA 
6m -:30 de r~ ce 20. tS , 

faço estM autos com v15t~ ao..&r. ~ ...(>'~t-0, 

Ma<~IGI $~~ilfl ~ -'liiOOt 
.... . ~.A ..... :." ...... '4 ... --1··~ 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Meritíssimo Juiz: 

1- Fls. 1102/1104, ciente; 

2- Fls. 1106, diga o Sr. Adminis 
depois vista ao Ministério Público. 

Sorocaba, 03 de fev 

MARCELO SIGARl MORJSCOT 
Promotor de Justiça 

ÔRUt DE SOROC,t. ~ 

" rEV L, 1~ 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO "'"""'" ... _4 COMARCA DE SOROCABA 

..... /8 p• L.... FORO DE SOROCABA 
-, ~ 2ª VARA CÍVEL 

• 1= • Rua 28 de Outubro, 691, . - Alto da Boa Vista 
, O( fl.VUIJIW) tHt ... 

CEP: 18087-080 - Sorocaba - SP 
Telefone: (15) 3228-5148 - E-mail: sorocaba2cv@tjsp.jus.br 

DESPACHO 

Processo nº: 0024980-39.2009.8.26.0602 

Classe - Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência 

Requerente: Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 

CONCLUSÃO 
Em 05 de fevereiro de 2015, faço estes autos conclusos à MM. Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana 
Maria Alonso Baldy Moreira Farrapo 

Vistos. 

Fls. 1106: manifeste-se o administrador sobre o pedido de suspensão pelo prazo 
de 120 dias. 

lnl. 

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2015. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALM ENTE NOS T ERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORM E 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

Processo nº 0024980-39.2009.8.26.0602 - p. l 



Foro de Sorocaba 
Certidão - Processo 0024980-39.2009.8.26.0602 

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO 

Emitido em: 11/02/2015 12:17 
Página: 1 

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0051 /2015, encaminhada para publicação. 

Advogado 
Jose Domingos Valarelli Rabello (OAB 44429/SP) 
Michel Chedid Rossi (OAB 87696/SP) 
Samuel Alvares (OAB 289950/SP) 
Éder Gonçalves Pereira (OAB 257346/SP) 
Jose Carlos Kalil Filho (OAB 65040/SP) 
Mareia Hollanda Ribeiro (OAB 63227/SP) 
Rodrigo Thomaz Scotti Muzzi (OAB 56557/SP) 
Sílvio Carlos Cariani (OAB 100148/SP) 
Jorge Vicente Luz (OAB 34204/SP) 
Cícero Camargo Silva (OAB 231882/SP) 
Luis Fernando de Hollanda (OAB 228123/SP) 
Alexandre Magalhães Rabello (OAB 176713/SP) 
Vinicius Camargo Silva (OAB 155613/SP) 
Alexandre Tadeu Curbage (OAB 132024/SP) 

Forma 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 

Teor do ato: "PUB 09/02 - Vistos. Fls. 1106: manifeste-se o administrador sobre o pedido de suspensão 
pelo prazo de 120 dias. lnt." 

e fevereiro de 2015. 

Gerson 

" 



Foro de Sorocaba 
Certidão - Processo 0024980-39.2009.8.26.0602 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO 

~))).-? 
Emitido em: 11 /02/2015 16:23 (J) 

Página: 1 Of 

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0051 /2015, foi disponibilizado na página 
2089 do Diário da Justiça Eletrônico em 11/02/2015. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil 
subseqüente à data acima mencionada. 

Advogado 
Silvio Carlos Cariani (OAB 100148/SP) 
Alexandre Tadeu Curbage (OAB 132024/SP) 
Vinicius Camargo Silva (OAB 155613/SP) 
Alexandre Magalhães Rabello (OAB 176713/SP) 
Luis Fernando de Hollanda (OAB 228123/SP) 
Cícero Camargo Silva (OAB 231882/SP) 
Jorge Vicente Luz (OAB 34204/SP) 
Jose Domingos Valarelli Rabello (OAB 44429/SP) 
Rodrigo Thomaz Scotti Muzzi (OAB 56557/SP) 
Mareia Hollanda Ribeiro (OAB 63227/SP) 
Jose Carlos Kalil Filho (OAB 65040/SP) 
Éder Gonçalves Pereira (OAB 257346/SP) 
Samuel Alvares (OAB 289950/SP) 
Michel Chedid Rossi (OAB 87696/SP) 

Teor do ato: "PUS 09/02 - Vistos. Fls. 1106: manifeste-se o administrador sobre o pedido de suspensão 
pelo prazo de 1 20 di,as. 1 nt." 

Gers ~ ,-..,eira Leite 
Escrev te Técnico Judiciário 
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PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
PROCURADORIA-SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM SOROCABA 

OFÍCIO Nº 492 /2014/DIAJU/PSFN/SOR/FADS 

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2015. 

Oficial Maior da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba 
Rua Vinte e Oito de Outubro, nº 691 
Alto da Boa Vista - Sorocaba - SP 
CEP: 18087-080 

PROCESSO FALIMENTAR Nº: 0024980-39.2009.8.26.0602 
JUIZO: 2ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba 
MASSA FALIDA: GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA 
CNPJ: 68329325/0001-6 

EXECUÇÃO FISCAL N°: 0010226-33.2009.403.6110 
JUÍZO: SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE ITAPETININGA 
EXECUTADO: GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA 
ASSUNTO: Certidao de objeto e pé de processo falimentar 

Senhor Ju1z, 

FÓRUM DE SOROCABA 

1 8 FEV 2015 

CARTÓRIO '!> OFlCiO ClVEt. 

Para instruir os autos da Execução Fiscal em epígrafe e com 

fundamento na Lei Complementar nº 73/1993 e no artigo 16, 1, "b", do Decreto-Lei 

147, solicito a Vossa Excelência a remessa de certidão de objeto e pé dos autos do 

processo falimentar com os seguintes dados: 

a) data da sentença que decretou a falência e respectivo trânsito 

em julgado, se houver; 

b} nome e endereço do Síndico/ Administrador da massa falida; 

c) data da sentença de extinção do processo f alimentar e respectivo 

trânsito em julgado, se houver; 

1 
Avenida General Osório, n• 986, Bairro Trujillo, Sorocaba-SP 

CEP 18060-502 - Fone: (15) 2102.4999 fax: (15) 2102.4966 - psfn.sp.sorocaba@fazenda .gov.br 

"f" 

1 
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PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
PROCURADORIA-SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM SOROCABA 

d) se foi determinada a instauração de inquérito e ou processo 

criminal falimentar e, sendo afirmativo, que pessoas estão sendo investigadas ou 

denunciadas; 

d) qual o número do inquérito ou processo criminal falimentar , se 

houver; 

e) se foram arrecadados bens da massa falida; 

f) a situação atual do processo f alimentar e do processo criminal 

falimentar, se houver . 

. Elevando votos de consideração e apreço, desde já agradeço, 

Atenciosamente, ~ 

FERNANDO ANl10NIO DOS SANTOS 
Procurador da Fa.:enda Nacional 

2 
Avenida General Osório, nº 986, Bairro Truji llo, Sorocaba-SP 

CEP 18060-502 - Fone: (15) 2102.4999 Fax: (15) 2102.4966 - psfn.sp.sc rocaba@fazenda.gov.br 
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ADVOGADO 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUiZA DE DIREITO DA 2a VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA. 

Proc. nº 
*0024980-39.2009 . 8 .26 .0602* 

Nº de Ordem: 1152/2009 
Recuperação Judicial 

FÔRUA4 DE SOROCABA 

19 FEV 2015 ! 
CAATÔRIO ~ OFiCiO clva 

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, cujo feito tramita por esse MM. Juízo e respectivo Cartório, em 
atenção ao R. Despacho de fls . manifesta nos seguintes termos: 

Pretende a Recuperanda que lhe seja 
concedido o prazo de 120 dias para que efetue o pagamento das parcelas em 
atraso referente ao plano de recuperação judicial aprovado. 

Na realidade trata-se de pedido de prorrogação 
de vencimento das parcelas. 

Desta forma, antes da manifestação do 
Administrador Judicial e mesmo antes da decisão do R. Juízo pelo deferimento 
ou indeferimento do pedido formulado, é primcrdial que os credores sejam 
ouvidos, no sentido de manifestarem sobre a concordância ou não da pretensão 
pleiteada. 

Se foram os credores que aprovaram o plano, 
dado a REcuperanda a novação da dívida pelos prazos ali prometidos, não 
podem ser outros senão os próprios credores que venham concordam com a 
prorrogação dos prazos já estabelecidos. 

i 



Jo!Jé Car/o1, _}(aA/JiÍho 
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ADVOGADO 

Portanto, somente os credores podem ou não 
concordar com os novos prazos requeridos. Lembrando que a negativa ao pedido 
importa de convolação da recuperação judicial em falência . 

Desta feita , ainda de qualquer providência a ser 
tomada pelo R. Juízo, requer que seja concedida vista dos autos aos Srs. 
Credores para que manifestem sobre o pedido de prorrogação do prazo de 
vencimento das parcelas já vencidas por mais 120 dias . 

.JOSÉ CARLOS 
Administra or Judicial 

OAB/SP - 65.040 



OFÍCIO 

Processo Físico nº: 

Classe - Assunto: 
Requercn te/Recup.: 

0024980-39.2009.8.26.0602 (nº de O rdem 1152/09) 
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência 
Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 

Sorocaba, 02 de março de 2015. 

Exmo. Sr., 

Em atenção ao ofício nº 492/2014/DIAJU/PSFN/SOR/FADS, datado de 

05/02/2015, encaminho a Vossa Excelência cerüdão de objelo e pé dos aulos acima mencionados, 

a fim de instruir autos de Execução Fiscal nº 0010226-33.2009.403.6110, bem como cópia das 

fls. 139, 140, 1106, 1113 e 1114. 

Atenciosamente. 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Maria Alouso Baldy Moreira Fanapo 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIRElT A 

Ao 
Exmo. Sr. Dr. 
FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS 
Procurador da Fazenda Nacional 
Av. General Osório, 986, Trujillo 
CEP- 18060-502 - SOROCABNSP 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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,.,u~K.... Rua 28 de Outubro, 691, ., Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: 

(15) 3228-5148, Sorocaba-SP - E-mail: sorocaba2cv@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

CERTIDÃO DE OBJETO E PÊ 

Loide Cristina Siqueira, Escrivã Judicial I do Cartório da 2ª. Vara Cível do Foro de Sorocaba, na 
forma da lei, CERTIFICA que, pesquisando em Cartório, a seu cargo, verificou constar: 

PROCESSO FÍSICO Nº: 0024980-39.2009.8.26.0602 - CLASSE - ASSUNTO: Recuperação 
Judicial - Recuperação judicial e Falência 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/06/2009 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 _ _,..-··-\ 
.4-384;'"~ · ;~~?ca~a-S~N~ 

REQUERENTE/RECUPERANDA: 
Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda, Av. Victor 
68.329 .325/0001-56 {.! :!"':'::-~-·.; ' ]f1~, 

:,4;..:,.'!1 ~ f:, .... ?. f': :.~" 

Objeto da ação (j,ps~ f, 'i; \é·:• .. /·' i f.F~ . 
Alegou a requerente que mantém seu estabelecimento J,l"rri:L~~ id Ji] d~oro 1.i 

objetivo social: indústria e comércio de máqwnas e e ~~ e e · ~ e eletromecânicos; 
importação de todos e quaisquer materiais necessário à ao da sua atividade principal, e 
bem assim a exportação por conta própria ou de terceiros; participação cm outras sociedades, 
como acionista ou quotista; prestação de serviços administrativos e gerenciais à empresas 
industriais; fabricação e comércio de moldes, estampas, ferramentas e dispositivos para processos 
produtivos cm geral; prestação de serviços cm assistência técnica em geral; prestação de serviços 
de engen haria 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 cm 
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 fom1alizou um 
emparceiramcnto comercial com a empresa ECCOS TENO METALÚRGICA LTDA., 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 cm razão de seu 
faturamento ter sido altamente atingido; por essa razão necessita de um prazo para 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 viabil idade de sua execução, desde já se pode assegurar que o mesmo preverá: 
que apenas os créditos quirográficos serão abrangidos (arl. 71-1); o pagamento do passivo cm 48 
parcelas, iguais e sucessivas, todas elas corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de 1 % ao 
mês (inc. II); prazo de carência de 24 meses para dar início ao pagamento da griw,ii:a..par~ 
contada da distribuição deste pedido (inc. Iíl) e, que oo-fa-Tá--auntenlo ô despesas ou contratar~ 
novos empregados sem a prévia autorização (inc. IV) devendo aprc§lfu~r C:JYl....j.tjf~o ~u pláflç emí 

,..~ ·•. -... .. ~ ' ' • •.. • . 1 .... :r ... ..;, t· ... :,;. 1i1 ~'~ 

1 r'J .... ·~ \": ..:;•:.·:" .. / .. ,:,,\\ 1 

l 
\'.:.. :.·· \\ ,..:: . 'i ,, "f \1. \ 
\;' i I '•" ""-J"/ 1:, ~· J ' ... t.;7._r;,.,' ... "J':.;11 ~---- , •• ~--~----·------



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
...,,..,n, !"'""TIÇ' COMARCA DE SOROCABA 3·s p"EFORODE~OROCABA ,• * • 2ªVARA CIVEL . 

JKRVUUllO .. .,. Rua 28 de Outubro, 691, ., Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: 
(15) 3228-5148, Sorocaba-SP - E-mail: sorocaba2cv@Ljsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

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 crédilo dos 
garanLidores 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 MinisLério Público e a comunicação por cata às Fazendas Públicas e nos termos do 
art. 58 , que no momento oportuno seja concedida a recuperação, posLo 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 cm fls. 61/62, por despacho datado de 
29/07/09 foi deLerminada a emenda a petição inicial para a apresentação e/ou complementação da 
relação de documenLos do art. 51 da Lei de Recuperação Judicial, notadamente fls.32 com a 
indicação do endereço de cada credor decorrcnLe de ações judiciais (inciso lll); íls.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 Lcosmar 
Gonzáles Martines, inclusive). Não há comprovação da exclusão formal deste último sócio. 
Além dos documentos acima, determinou que a rcqucrcnLc complementasse a relação com os 
demonstrativos contábeis relativos aos 03 últimos exercícios sociais e aquele cspecialmenLe 
elaborado para a propositura da presente ação, constando Lodos os itens do inciso II do art. 51 da 
Lei já mencionada, no prazo: 10 dias (art. 284 do CPC), dando-se ciência ao MP. Emende a 
requerente a peLição inicial para a apresentação e/ou complemenLação da relação de documentos 
do art. 51 da Lei de Recuperação Judicial, notadamente íls.32 com a indicação do endereço de 
cada credor decorrente de ações judiciais (inciso UI); fls.37 com a indicação de eventuais valores 
pendenLes de pagaroenLo e indicação do período (inciso IV); e aprescnLação da declaração de bens 
dos demais sócios (Zaide Gianlin Gerbovic e Leosmar Gonzálcs 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 Lodos os iLcns do inciso II do art. 51 da Lei já mencionada, no prazo de 10 dias (art. 
284 do CPC), dando-se ciência ao MP. Às Os. 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 desLe pedido de recuperação judicial da empresa requerenLc 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 arl. 
53 da lei já mencionada. Nomeou administrador judicial o Dr. José Carlos Kalil Filho, o qual 
deverá observar os Lermos do arl. 22 da Lei 11.101/2005 e ser inLimado 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 crediLícios, devendo acrescentar cm seguida ao seu nome a 
expressão "em recuperação j udicial", o que será também comunicado a JUCESP (arl. 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 conLra a requerente, 
porém, permanecendo os autos nos juízos onde se processam, devendo ainda o requerente, 
providenciar a partir da publicação dest ec1sao, a ap · strativos 

mensais enquanLo perdurar a recuper' ·ão~cia1$~, PD:~ª ~e ~desli~l.~ição de seus 
, '\\t] ~; i: ii !:,\. 
~. ~~ ~1 i~~ ..... ! f:.. /j 1• 
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administradores. Comunicando-se desta decisão, por carta AR, as Fazendas Públicas Federal, de 
todos os Estados e Municípios cm que a requerente tiver estabelecimento. Após a apresentação 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) dfas 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, 1- andar, Centro, fone- 3232-8252, Sorocaba-SP., prestou compromisso em fls. 
152 e manifestou-se em Ds. 173/177 a respeito de seus honorários. O Banco do Brasil S/A. 
apresentou divergência ao crédito (fls. 195/ss). O administrador apresentou cm íls. 302/304 
relação dos créditos sujeitos recuperação judicial (credores quirografários e trabalhistas).sendo 
impugnado pelo Banco ABN AMRO REAL S/A. (íls. 306/308). A requerente apresentou o 
plano de recuperação judicial (fls. 343/429) c, manifestou-se em Ds. 431/4323 sobre o ped ido 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 adminis trador junto ao crédito geral de credores a ser homologada. Houve 
maniJestação do adm inistrador em relação a proposta de honorários apresentada pela 
recupcranda; 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 rccuperanda 
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 (fls. 443/463), sendo impugnado pelo administrador judicial (lls. 
482/ss.). Foi designada data e realizada a assembléia geral de credores (fls. 511/ss.) onde o Plano 
de Recuperação apresentado pela requerente a foi aprovado pelos credores trabalhistas e rejeitado 
pelos credores quirografários na proporção de 60% dos credores com direito a voto, havendo 
aprovação, portanto, de 40% dos credores quirografários coro direito a voto presentes, havendo 
ainda a aprovação de mais de 1/3 dos credores presentes. Diante do resultado positivo da 
assembléia foi concedida a Recuperação Judicial da requerente, com base no plano de fls. 343/ss., 
constituindo esta decisão em título executivo judicial, nos termo do art. 584, "caput", 111, do 
CPC, implicando em novação 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. Em caso de agravo o mesmo seria 
recebido apenas no efeito devolutivo. Condenou a requerente no pagamento das custas e despesas 
processuais e honorários do ad ministrador judicial no valor de R$ 200.000,00, na forma do 
despacho de fls. 490/ss. e, restada instalada a Assembléia Geral de Credores com quorum, restou 
prejudicada a instalação cm 2ª convocação. Diante da incorporação do Banco ABN AMRO 
REAL S/A pelo Banco SANTANDER (BRASIL) S/A, pelo r. despacho de ils. 647, datado de 
17/01/2011, foi determinado a retificação do nome do credor. As ils. 648/ss o autor juntou os 
balancetes da empresa autora referentes aos anos de 2008 e 2009, bem como dos dez primeiros 
meses do ano de 2010. As fls. 658/ss. As 11s. 663/ss a Fazenda do Estado de São Pau lo requereu 
habilitar seu crédito para com o devedor, com o fim de ser incluído no quadro-geral de credores 
(Certidões de Dívida Ativa) números 1.005.037.131 - no valor de R$ 189.409.03, 1.006.046.026 
- no valor de R$ 440.166,07, 1.006.388.262 - no v . , e . 6.396.751 - n 
valor de R$ 957.918,54, perfazendo o valor total e R$ 2.192.~ (~~e~ da~a d 
14/07/2011). As fls. 6~3(695 o Administra?or Jud cie1wrq~~~ ~~~r~Jª ffec~e\ad 

encontra-se cm plena ativ,dade e vem cumprindo o ·odrªP'V"'l 
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que vem efetuando o pagamento dos credores trabalhistas, como também está propondo o 
parcelamento dos débitos fiscais com a Fazenda Estadual; informou ainda que o credor Ilaú 
Unibanco S/A peticionou as fls. 658/662, alegando que seu crédito é de R$ 2.089.861,00 e esta 
garantindo por Cessõcs Fiduciária emi tidas pela devedora e eus avalistas no valor de R$ 
1.925.870,06. Informou ainda em 16/08/2011 os credores quirogra.fários e seus valores, quais 
sejam: Banco Abn Amro Real S/A - no valor de R$ 464.139,60, Banco do Brasil S/A - no valor 
de R$ 463.259,19, Banco Bradesco S/A - no valor de R$ 108.053,11, Banco Itaú S/A - no valor 
de R$ 998.107,04, Eccos Tecno Metalúrgica Ltda - no valor de R$ 1.147.611,24, José Gerbovic -
no valor de R$ 5.632.637,38, Leosmar Gonzalez Martinez - no valor de R$ 1.322,180,94 e 
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A - no valor de R$ 2.638.146,89, informou ainda que a 
Fazenda do Estado de São Paulo que promoveu habilitação de crédito demonstrado (R$ 
2.192.413,36) que fo i juntada as íls. 663/690, requereu que seja desentranhada dos autos e 
autuada em separado como incidente "Habilitação de Crédito Retardatária" e as íls. 785 informou 
que os credores trabalhistas são Carlos Henrique Martins e Everaldo da Silva Trindade, sendo o 
total dos créditos trabalhistas no valor de R$ 784.792,03. Pelo r. despacho de Os. 795 foi assim 
determinado: "Indefiro o pedido de devolução do valor a ser feito junto ao Banco ltaú SIA, 
considerando que, conforme o mesmo comprovou, a Cédula de Crédito Bancário J 504544860 
(/Zs. 763/ss) está garantida por alienação fiduciária (lls. 770/ss), de modo que esta situação não 
autoriza o mandado de devolução de valores, nos termos do art. 49, § 3~ da Lei 11.101105. O 
crédito cedido jiduciariamente, não se submete aos efeitos da recuperação judicial. No mais, 
manifeste-se o administrador e o MP a respeito das modificações mencionadas pela 
recuperanda as fls. 790/ss. Fls.: 789/: Informe a recuperanda. lnt. Ciência ao MP. ". Conforme 
certidão de fls. 805, certifica que por sentença proferida em 01/03/2012, no incidente nº 
1152/09-1, a Impugnação de Crédito para conclusão no quadro geral de credores em favor do 
Banco Bradesco S/A, no valor de R$ 149.388,48, como crédito quirográfico, foi julgada 
procedente. As íls. 810/ss a recuperanda informou que fo ram regatados pelo Unibanco União de 
Bancos Brasileiros cm 06/06/2011, referente ao certificado de Depósito Bancário nº 
201157030176, de sua titularidade, pelo val.or de R$ 245.652,09. As fls. 828 o llaú Unibanco S/A 
informou que não é verdadeiro o argumento de que houve a devolução do valor do resgate 
promovido em 06/06/2011, no valor de 245.652,09 e requereu a aplicação à recuperanda de pena 
por litigância de má fé. As fls. 865/867 o administrador judicial se manifestou acerca das 
alegações feitas pela recuperanda e do Banco Itaú Unibanco S/A, sendo que pelo r. despacho de 
fls. 878/879 foi decidido que a questão relativa à devolução de Crédito Bancário já restou 
decidida à Os. 795. A recuperanda não logrou trazer fato novo que justificasse a restituição do 
monta nte, o qual, superado o lapso confessado (íl.825), efetivamente serviu para satisfazer crédito 
objeto do Processo 0028794-25.2010.8.26.0602 da 3ª Vara Cível, por se tratar de garantia real e 
determinou que administrador judicial juntasse aos autos os demonstrativos mensais de contas 
desde 15/12/2009 e comprovar o cumprimento ao Plano de Recuperação homologado, sob pena 
de convolação em falência. O ad ministrador judicial in formou as fls. 881/884, dentre outras, que: 
a recuperanda não efetuou os pagamentos prometido aos credores, sendo devedora de mais de 
duas parcelas e em que pese todos os esforços e cobranças feitas pelo administrador judicial 
para a regularização dos pagamentos, a verdade é que a devedora não conseguiu cumprir seus 
compromissos, sem a liberação do numerário soerguido pelo Jtaú Unibanco SIA, o qual a sua 
devolução foi indeferida pelo R. Juízo. A recupcranda informou as 11s. 890 que interpôs Agravo 
de Instrumento em face da r. decisão de íls. 878/879 e as _!ls . ..2,.06/1050 juntou seus 
demonstrativos mensais de contas (balaJl'ctrrcs,, esses correspondentes ao período e mpreendido 
entre 15/12/2009 até o presente (09/0~/201 inC~ r :~ ~ c~m~~i nd~ .. de rminado no 
despacho de Os. 878/879 e pelo V. Acór~ã .:aê11 1. 4/~~f ~Coi ~_gad.t pr _; i . en ao recurso. 
Por despacho de fls. 1102, datado de OSy'l 2014, f .1 deter~i 1' · ifue ~ aiJ~ fc uasse em 10 

1 rJl ~ te. • •1 M • 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
n191"1',., .,..~ COMARCA DE SOROCABA 3·s p'EFORODESOROCABA 
* -r • 2ª VARA CIVEL . 
J • ...-.-._-• ...,, Rua 28 de Outubro, 691, ., Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: 

(15) 3228-5148, Sorocaba-SP - E-mail: sorocaba2cv@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min àsl9h00min 

dias o depósito das parcelas em atraso, sob pena de ser a presente recuperação judicial convolada 
em falência. As íls. 1106 a autora requereu o prazo de 120 dias para proceder o depósito das 
parcelas devidas. O síndico se manifesto u as fls. 1113/1114. Assim sendo, os autos estão serão 
encaminhados à conclusão. Nada mais. 
Obs: Conforme solicitação de fls. 1111. certifico que: 
11 Até o presente não foi decretada falência, mas por despacho de fls. 139/140 
foi deferido o processamento deste pedido de recuperação judicial da empresa 
requerente GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTEDA, devendo a 
mesma, dentro do prazo de 60 dias, após a publicação deste despacho, 
apresentar o Plano de Recuperação, nos termos do art. 53 da lei 11.101 /2005; 
21 O síndico é Dr. JOSÉ CARLOS KALIL FILHO, OAB. /SP. 65.040, com 
endereço no Boulevard Braguinha, 45, 7ª andar, Centro, fone- 3232-8252, 
Sorocaba-SP; 
li Não consta até o presente processo falimentar atinente a estes autos. 

NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. Sorocaba, 02 de março de 2015. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS T MOS DA LEI 11.419/2006, 
GE DIREITA 

Ao Estado: ISENTO 



Proc. 0024980-39 .2009 .8.26.0602 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que confeccionei a certidão de objeto e pé 
e encaminhei através de ofício à Procuradoria da Fazenda Nacional, 
com as cópias mencionadas no ofício deste Juízo. 

O referido é verdade e dou fé. 

Sorocaba, 04 de março de 2015. 

Eu éf@-;~rlos Eduardo Costa), Escrevente, subscrevi e 
assmo. 



DESPACHO 

Processo nº: 0024980-39.2009.8.26.0602 

Classe - Assunto : Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência 

Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda Requerente: 

CONCLUSÃO 
Em 05 de março de 2015, faço estes autos conclusos à MM. Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Maria 
Alonso Baldy Moreira Farrapo 

Intimem-se os credores, com urgênc ia, para que informem se concordam com o 
pedido de prorrogação do vencimento das parcelas já vencidas por mais 120 (cento e vinte) dias. 

Após, retornem els para decisão. 
lnt. Ciência ao MP. 

Sorocaba, 05 de março de 2015. 

DOCUM ENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CON FORME 
IMPRESSÃO Á MARG EM DIREITA 

Processo nº 0024980-39.2009.8.26.0602 - p. J 



~w 
-
______ /{ Foro de Sorocaba Emitido em: 12/03/2015 11 :15 

Certidão - Processo 0024980-39.2009.8.26.0602 Página: 1 

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO 

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0096/2015, encaminhada para publicação. 

Advogado 
Jose Domingos Valarelli Rabello (OAB 44429/SP) 
Michel Chedid Rossi (OAB 87696/SP) 
Samuel Alvares (OAB 289950/SP) 
Éder Gonçalves Pereira (OAB 257346/SP) 
Jose Carlos Kalil Filho (OAB 65040/SP) 
Mareia Hollanda Ribeiro (OAB 63227/SP) 
Rodrigo Thomaz Scotti Muzzi (OAB 56557/SP) 
Silvio Carlos Cariani (OAB 100148/SP) 
Jorge Vicente Luz (OAB 34204/SP) 
Cícero Camargo Silva (OAB 231882/SP) 
Luis Fernando de Hollanda (OAB 228123/SP) 
Alexandre Magalhães Rabello (OAB 176713/SP) 
Vinicius Camargo Silva (OAB 1 55613/SP) 
Alexandre Tadeu Curbage (OAB 132024/SP) 

Forma 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 

Teor do ato: "PUB 10/03- Intimem-se os credores, com urgência, para que informem se concordam com 
o pedido de prorrogação do vencimento das parcelas já vencidas por mais 120 (cento e vinte) dias. Após, 
retornem els para decisão. lnt. Ciência ao MP." 

Do que dou fé. 
Sorocab111 de março de 2015. 

Gerson # ~ \ra Leite 



Foro de Sorocaba 
Certidão - Processo 0024980-39.2009.8.26.0602 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO 

Emitido em: 12/03/201511 :18 
Página: 1 

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0096/2015, foi disponibilizado na página 
1858 do Diário da Justiça Eletrônico em 12/03/2015. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil 
subseqüente à data acima mencionada. 

Advogado 
Sílvio Carlos Cariani (OAB 100148/SP) 
Alexandre Tadeu Curbage (OAB 132024/SP) 
Vinicius Camargo Silva (OAB 155613/SP) 
Alexandre Magalhães Rabello (OAB 176713/SP) 
Luís Fernando de Hollanda (OAB 228123/SP) 
Cícero Camargo Silva (OAB 231882/SP) 
Jorge Vicente Luz (OAB 34204/SP) 
Jose Domingos Valarelli Rabello (OAB 44429/SP) 
Rodrigo Thomaz Scotti Muzzi (OAB 56557/SP) 
Mareia Hollanda Ribeiro (OAB 63227/SP) 
Jose Carlos Kalil Filho (OAB 65040/SP) 
Éder Gonçalves Pereira (OAB 257346/SP) 
Samuel Alvares (OAB 289950/SP) 
Michel Chedid Rossi (OAB 87696/SP) 

Teor do ato: "PUS 10/03- Intimem-se os credores, com urgência, para que informem se concordam com 
o pedido de prorrogação do vencimento das parcelas Já vencidas por mais 120 (cento e vinte) dias. Após, 
retornem els para decisão. lnt. Ciência ao MP." 

So~o a a, 12 de março de 2015. 

Ge Oliveira Leite 
Es ente Técnico Judiciário 



JORGE VICENTE Luz 
ADVOCACIA (' 

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito, 2ª. Vara Cível - SOROCABA. 

PROC. 0024980.39.2009.8.26.0602 

ITAU UNIBANCO S/A., nos autos da 
Recuperação Judicial movida por GERBO ENGENHARIA E 
MANUFATURA LTDA., vem perante Vossa Excelência, a propósito da 
indagação formulada a fls., manifestar sua discordância com o pedido 
formulado, não pelo prazo requerido em si, mas sim pelo longo tempo 
decorrido desde o vencimento da primeira parcela, sem que a 
recuperanda tivesse apresentando ualquer justificativa acerca do 
inadimplemento, exceto agora q instada a fazê-lo por provocação 
dos credores. 

m 18de março de 2015. 

RUA ARTliUR GOMES , 3fl5 1 SQROCABAISP I CI:~ fH~ :i- 480 I P.f,Bl( ( 15) 3232. ~ao I IIAX ~~32 eaoe 
JO RG e1.u z. $0Rt,tT ERRA, COr,t , 3R 



CSDS ADVOGADOS 

(AMARGO SILVA DIAS DE SOUZA 

EXCELENTÍSSIMA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª V ARA 

CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA-SP 

f FóRuMÕt sORociMl 
19 MAR 2015 1 

~
:;.RfARlf·· ':""'2 r.r:1':"J" r." ,....:1 1 .,-" L- ' . ,} .. \.."I ~,,..; ..,:'J • .... ' --·--·--·------l 

Processo nº. 0024980-39.2009.8.26.0602 (602.01.2009.024980) 

Recuperação Judicial de Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 

LEOSMAR GONZALES MARTINEZ, devidamente identificado 

nos autos do processo em epígrafe, por seu procurador que a presente subscreve, 

vem à presença e Vossa Excelência, em cumprimento ao r. despacho de fls ., 

"" informar que não concorda com o pedido de prorrogação realizado pela 

recuperanda em fls. 1.106, para o pagamento das parcelas devidas aos credores. 

Nestes termos pede deferimento. 

Sorocaba (SP), 17 de março de 2015. 

OAB/SP 262.093 

1s 3519.4888 Av Barão de Tatuí, 540 3° andar 18030-000 Sorocaba SP 

www.csds.adv.br 

.,., -.,., m -
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JUNTADA 

Em 
O 1 JUN 2015 

e ) a(s) petição (ões) 
e ) o e s) o fí ci o e s) 

junto a estes autos: 

e ) a(s) carta(s) precatória(s) 
e ) o(s) aviso(s) de recebimento 
e ) o(s) comprovante(s) de depósito judicial 

) o(s) mandado(s) de levantamento judicial 
) o(s) mandado(s) 
) o laudo pericial 
) a(s) carta(s) devolvida (s) 

e ) o edital 
(_\ \)y{s) peças ~gravo de instrumento que segue (m) 
y<l-e~~ ; e_ 

Eu, 
assino. 

(Thiago da silva Vieira), escrevente o subscrevi e 



/!Z-~ 
_s_o_R_o_cA __ BA __ -_2_o_F_1c_1_o_c_IV __ EL ____________________________________________ i 
De: MICHELLE RIBEIRO DA SILVA 
Enviado em: 
Para: 

sábado, 30 de maio de 2015 16:33 
SOROCABA - 2 OFICIO CIVEL 

Assunto: Informando trânsito em julgado em Agravo de Instrumento digital Nº 
207 2318-5 9 .2014.8.26.0000 

Assinada por: michelles@tjspJus.br 

Comunico que a decisão/acórdão proferida nos autos do Agravo de Instrumento Nº 2072318-

59.2014.8.26.0000 transitou em julgado e a íntegra do processo encontra-se disponível no endereço 

eletrônico https://esaj.tjsp.jus.br, sendo sua senha de acesso gvsukt. 

Dados do processo: 

l'\gravo de Instrumento Nº 2072318-59.2014.8.26.0000 

Comarca de Sorocaba - Foro de Sorocaba - 2ª. Vara Cível 

Ação de Origem do Processo Não informado nº . 0024980-39.2009.8.26.0602 

Agravante: GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA 

Agravado: ITAU UNIBANCO S/A 

Interessado: Jose Carlos Kalil Filho 

Resultado do julgamento: Negaram provimento ao recurso. V. U. 

Michelle Ribeiro da Silva 
Chefe de Seção Judiciário 
SJ 3.1.6.2 - 2" Câmara Reservada de Direito Empresarial 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
Páteo do Colégio, 73 - 7° andar - sala 704 - Centro 
CEP 01016-040/SP 
Telefone 3115-0749 direto / 3292-4900 ramal 2320 

~ Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente 

AVISO • o remetente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabo ao destinatário dar a ela tratamento adequado. Sem a 
devida autorização. a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação, em desconformidade com as normas internas do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo (TJSPJ, são proibidas e passiveis de sanções 
Se eventualmente aquele que deste tomar conhecimento não for o destinatário, saiba quo a divulgação ou cópia da mensagem são proibidas. Favor 
notificar imediatamente o remetente e apagá-la. A mensagem pode ser monitorada pelo T JSP 

1 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SJ 1.2.2.2 - Serv. de Entrada e Distrib. de Feitos Originários de 
Dir. Privado 1 
Pátio do Colégio, 73, sala 703-A - CEP: 1018001 

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO COM CONCLUSÃO 

Processo nº: 
Classe - Assunto: 
Agravante: 
Agravado: 
Rclator(a): 
Órgão Julgador: 

2072318-59.2014.8.26.0000 
Agravo de Instrumento - Recuperação Judicial e Falência 
G ERBO ENGENHARIA E MANUFATURA L TOA 
ITAU UNIBANCO S/A 
Enio Zuliani 
t• Câmara Reservada de Direito Empresarial 

Agravo de Instrumento nº 2072318-59.2014.8.26.0000 . 

Entrado em: 08/05/20 J 4 

Tipo da Distribuição: Livre 

Impedimento: Magistrados impedidos Não informado 

Observação: Motivo do Estudo da Prevenção Não informado 

O presente processo foi distribuído nesta data, por processamento eletrônico, conforme 
descrito abaixo: 

RELATOR: Des. Enio Zuliani 

ÓRGÃO JULGADOR: 1 • CÂMARA RESERVADA DE DIREITO 
EMPRESARIAL 

São Paulo, 12/05/2014 18:11:47. 

Maria Auxiliadora Lima Serafim 
Supervisor(a) do Serviço 

CONCLUSÃO 
Faço estes autos conclusos ao Des. Enio Zuliani. 

São Paulo, 12 de maio de 2014. 

Maria Auxiliadora Lima Serafim 
Supervisor(a) do Serviço 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DESPACHO 

Agravo de Instrumento Processo nº 2072318-59.2014.8.26.0000 

Relator(a): ENIO ZULIANI 

Órgão J ulgador: 1 ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL 

Vistos. 

Nego efeito ativo por ausência de periculum in mora, 

e dispenso informações. Intime para contraminuta e colha-se pronunciamento 

da 1. Procuradoria Geral de Justiça. Após, retornem os autos para conferência 

e encaminhamento à mesa com o voto 29168. 

São Paulo, 19 de maio de 2014. 

ENIO ZULIANI 
Relator 
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Processo nº: 
Classe - Assunto: 
Agravante: 
Agravado: 

PODER J UDIC IÁRIO 
T RJBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial 
Pateo do Colégio nº 73 - sala 704 - Pateo do Colégio - sala 704 

TERMO DE JUNTADA 

2072318-59.2014.8.26.0000 
Agravo de Instrumento - Recuperação Judicial e Falência 
GERBO ENGENHARIA E MAN UFATURA LTDA 
1T AU UN lBANCO S/A 

Junlo a estes autos a petição protocolada que segue. 

São Paulo, 26 de maio de 2014. 

Renata Medaljon Rosenberg Sandroni - Matr. M320868 
Chefe de Seção Judiciário 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Proc. nº 2072318-59.2014.8.26.0000 

Agravo de Instrumento 

JOSÉ CARLOS KALIL FILHO, Administrador 

Judicial da empresa GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA L TOA., em 

regime de recuperação judicial, vêm respeitosamente perante V. Exa., nos 

Autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela Recuperanda, contra a 

decisão que fls . 878/879 dos autos da Recuperação Judicial, que indeferiu 

pedido ali formulado, apresentar seu PARECER ao Recurso, por ser medida de 

inteira Justiça. 

Termos em que, 

P. Deferimento 

De SOROCABA para 

São Paulo, 26 de maio de 2014 

JOSÉ CARLOS KALIL FILHO 
Administrador Judicial 

OAB/SP - 65.040 
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Agravante: . GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA (em regime de 

recuperação judicial) 

Agravado:. ITAU UNIBANCO S/A 

PARECER AO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

EGRÉGIO TRIBUNAL 

COLENDA CÂMARA JULGADORA 

A decisão proferida pelo Douto Magistrado de 

Primeira Instância, indeferindo o pedido formulado pela Devedora no sentido de 

que o valor constante do CDS dado em garantia do Financiamento seja 

devolvido a mesma, deve ser reformado para o restabelecimento da verdadeira 

justiça. 

Primeiramente devemos observar que foram 

dados em garantia do contrato de financiamento três CDBs, sendo dois deles 

por avalistas da operação e um a ora Recuperanda. 

O que se discute aqui é unicamente o CDB 

dado em garantia pela GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA no 

valor de R$ 245.652,09. Os demais CDBs é entendido que pertence ao Banco 
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Agravado por se tratar de garantia dada pelos avalistas que ainda figuram na 

execução. 

Tendo a Agravante requerido a Recuperação 

Judicial, tendo ainda o Plano de Recuperação devidamente aprovado em 

Assembleia de Credores, houve a novação da dívida em relação a Agravante. 

O art. 59 da LRE, prevê a novação da dívida, 

com a concessão da recuperação. Vejamos o citado artigo: 

"O Plano de Recuperação Judicial implica na 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o 

devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo 

das garantias, observado o disposto no § 1 ° do art. 50 

desta Lei ." 

Neste aspecto comenta MANOEL JUSTINO 

DE BEZERRA FILHO (Lei de Recuperação de Empresas e Falências -

comentada, Ed. Revista dos Tribunais, 4ª Edição, pág . 178): 

O artigo prevê que a aprovação do plano de 

recuperação implica novação dos créditos anteriores ao 

pedido, nevação que ocorre conforme previsto no art. 360 

do Código Civil. 

Portanto, se concedida a recuperação na forma do 

art. 58, fica automaticamente sustada a previsão do§ 4° do 

art. 6°, de tal forma que permanecerão suspensas todas as 

ações e execuções contra o devedor. 

Com a aprovação do plano de recuperação 

pela Assembleia Geral de Credores e a concessão da recuperação, o débito 
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objeto da execução foi nevado em relação a empresa Gerbo Engenharia, 

passando o crédito por novo vencimento de acordo com o plano de 

recuperação apresentado e aprovado e, notoriamente, obrigando ao então 

exequente e ao executado de acordo com o referido plano. 

Neste sentido, a jurisprudência: 

A nevação é a substituição de uma dívida por outra nova. 

Embora pareça sutileza, a nevação não extingue a 

obrigação preexistente para inicial uma outra nova, mas 

cria uma nova obrigação para extinguir a antiga. 

(TJSP - AI nº 7.237.505-8, rei DEs. Thiers Fernandes 

Lobo, j. 5.8.2008) 

Desta forma, o Banco Agravado tendo em 

vista a nevação da dívida, não poderia apropriar da garantia dada, ou seja, do 

CDB no valor de R$ 245.652,09. 

Apesar disto, o Agravado simplesmente 

apropriou para ser descontado da dívida o Certificado de Depósito Bancário nº 

2011157030176 tendo como titular a Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda. no 

valor líquido de R$ 245.652,09. 

Não sendo mais a Gerbo Engenharia 

executada naqueles autos (execução), não poderia o então exequente 

apropriar bens que pertence exclusivamente a própria empresa em 

recuperação. 

Ao proceder desta forma, ou seja, apropriando 

o certificado de deposito bancário pertencente a empresa em Recuperação 

Judicial na execução que não é parte, ou seja, não figura como executado, o 
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Exequente esta tentando receber seu crédito antes dos demais credores na 

recuperação. 

Notadamente o valor do Certificado de 

Depósito Bancário Nº 2011157030176 tendo como titular a Gerbo Engenharia e 

Manufatura Ltda. no valor líquido de R$ 245.652,09, deve ser depositado no 

processo de recuperação, a disposição daquele Juízo, objetivando o 

pagamento da primeira parcela do plano de recuperação aprovado. 

Note-se ainda que o credor sempre foi 

admitido como quirografário, tanto é que na AGC realizada em 13/09/201 O, 

votou exclusivamente como credor quirografário, não fazendo qualquer 

impugnação a respeito 

Consequentemente o credor não poderia 

apropriar-se ao bel prazer, do numerário no valor de R$ 245.652,09 referente 

ao Certificado de Depósito Bancário juntados às fls. 660 dos autos da RJ. 

Destaque-se mais uma vez que a discussão 

aqui é tão somente em relação ao CDS de fls. 660 emitido pela Recuperanda. 

Quanto aos demais CDBs emitidos pelos devedores solidários, esta questão 

deve ser discutida no processo próprio, visto que tais devedores solidários não 

se beneficiam ou sofrem os efeitos da Recuperação Judicial 

Com isso resta claro que não existem créditos 

que possibilitem ao ltau Unibanco optar por excutir as alegadas garantias. 

Cabe ainda ressaltar que nos V. Acórdãos juntados às fls . 701/704 e 705/707, 

referem-se exclusivamente a possibilidade do credor continuar a executar os 

devedores solidários da empresa em recuperação judicial. Em momento algum 

os referidos acórdãos destacam a possibilidade do credor apropriar-se de 

numerário em detrimento dos demais credores. 
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Diante do exposto, nosso entendimento é que 

o Agravado não poderia apropriar no valor decorrente da garantia, razão epla 

qual aguardamos que esta Colenda Câmara, ao tomar conhecimento do 

presente Recurso, dêem pelo seu PROVIMENTO a fim de reformar 

integralmente a decisão de Primeira Instância, com a continuidade de todos os 

atos imperativos ao processo de recuperação judicial, por ser medida da mais 

lídima e cristalina 

JUSTIÇA 

De SOROCABA para 
São Paulo, 26 de maio de 2014. 

JOSÉ CARLOS KALIL FILHO 
Administrador Judicial 

OAB/SP - 65.040 
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Processo nº: 
Classe - Assunto: 
Agravante: 
Agravado: 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
1 ª Câmara Reservada de Direito Empresarial 
Pateo do Colégio nº 73 - sala 704 - Pateo do Colégio - sala 704 

TERMO DE JUNTADA 

2072318-59.2014.8.26.0000 
Agravo de Instrumento - Recuperação Judicial e Falência 
GERBOENGENHARJA EMANUFATURALTDA 
ITAU UNlBANCO S/A 

Junto a estes autos a petição protocolada que segue. 

São Paulo, 29 de maio de 2014. 

Henrique Antonio Caiabrese - Matr. M359380 
Escrevente Técnico Judiciário 
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JORGE VICENTE Luz 
ADVOCACIA 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator do AGRAVO DE 
INSTRUMENTO nº 2072318-59.2014.8.26.0000 - TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA- São Paulo. 

AI - 2072318-59.2014.8.26.0000 

ITU UNIBANCO S/A., por seu advogado, 

nos autos de Agravo de Instrumento tirado por GERBO 
ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA., vem à presença de Vossa 
Excelência requerer a juntada da anexa contraminuta, na certeza de que 
o recurso não será conhecido, ou então, superadas as preliminares 

arguidas, julgado improvido. 

P. Deferimento. 

Sorocaba, em 28 de maio de 2014. 

JORGE VICENTE LUZ 
OAB. 34.204. 
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JORGE VICENTE Luz 
ADVOCACIA 

CONTRAMINUTA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

E. Tribunal 
DD. Julgadores 
Colenda Câmara ! 

Cuida-se de agravo de instrumento por 
meio do qual a agravante, reprisando argumentos já deduzidos e rejeitados 
perante o juízo a quo, insiste na devolução do valor de resgate de garantia 
real promovida pelo agravado, no importe de R$ 245.652,09, relativo ao 
Certificado de Depósito Bancário n. 201115703017, dado ao agravado sob 
cessão de alienação fiduciária. 

Entende a agravante, em síntese, que o 
resgate foi "il.Tegular" pelos seguintes motivos: (a) a garantia foi "dada ao 
Unibanco União e Bancos Brasileiros S/A" e não ao Banco ltaú S/A.; 
e (b) o resgate serviu para amortizar crédito decorrente de contrato 
diverso, seja pela titularidade do credor, seja porque a amortização teria 
beneficiado a pessoa fisica do sócio-executado, José Gerbovic, e não a 
agravante, seja, ainda, pelo número do contrato que deu origem à 
operação. 

Sustenta, ainda, que a decisão agravada 
"modificou o fundamento da decisão anterior" porquanto "ali, a matéria 
relacionada com garantia real não foi aventada, eis que a D. Juíza ali 
consignou que se tratava de alienação fiduciária - Cédula de Crédito 
Bancário". 
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JORGE VICENTE Luz 
ADVOCACIA 

Importante repetir: ao ver da agravante as 
decisões contém fundamentos distintos porque, na primeira, o 
indeferimento decorreu do fato de se tratar de garantia por " alienação 
fiduciária", ao passo que na segunda, ora agravada, a juíza fez alusão a 
existência de "garantia real". 

Malgrado o esforço desenvolvido pelos 
dignos patronos da indócil agravante, esta continua sem razão. 

I. Preliminarmente. Ausência de 
requisitos de admissibilidade recursai. 

O recurso não reúne condições de ser 
conhecido por não ter a agravante cumprido a formalidade prevista no 
artigo 526 do CPC. 

A comprovação do desatendimento dessa 
exigencia é feita por meio do anexo print do Portal do TJSP., 
demonstrando que os autos estão em carga com seus patronos desde 
05.05.2014, situação que, além de irregular face ao excedimento do prazo 
legal, obsta o agravado de responder o recurso com plenitude, impedindo
o, v.g., de extrair eventuais cópias para instruir esta contraminuta, de 
molde a configurar outro óbice ao conhecimento do recurso. 

Embora não expedida certidão a respeito, a 
Serventia da r. vara confirmou a não devolução dos autos, cf. livro carga 
consultado nesta data (Escrevente Valéria). 

recurso. 
Assim, requer o não conhecimento do 

II. Ainda preliminarmente. Preclusão da 
questão em debate. 

Como bem realçado pela juíza a quo, o 
tema objeto do recurso (regularidade do resgate da garantia fiduciária) já 
foi solucionado por decisão irrecorrida proferida em 06/12/2012 (fls. 208), 
sem que nenhum fato novo tenha sido deduzido na apresentação do 
segundo pedido formulado pela agravante. 
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JORGE VICENTE Luz 
ADVOCACIA 

Com efeito, em ambas as decisões a mesma 
pretensão foi indeferida pelo básico e obvio fundamento de que a garantia 
real não se submete aos efeitos do favor legal (artigo 49, par. 3°, (par. 3~) 
da Lei 11.101/05), em ordem a chancelar a regularidade do resgate do 
Certificado de Depósito Bancário dado/cedido em alienação fiduciária 
para amortização da dívida garantida. 

O equívoco palmar da agravante ao 
sustentar fundamentação "diversa" entre uma decisão e outra, está, ao que 
se observa, em não reconhecer o caráter de garantia real de que é dotada 
a cessão crédito em alienação fiduciária, ex-vi do disposto no artigo 
1.361 do Código Civil. 

Assim, havendo plena e total identidade 
entre os fundamentos adotados pela decisão anterior e a ora agravada, a 
matéria há muito restou preclusa, obstando, por consequência, o 
conhecimento do presente agravo, também nesse aspecto. 

ID-Mérito 

Quanto ao merecimento, ainda maior a 
ausência de razão da agravante. 

Com efeito, restou cabalmente 
demonstrado nos autos que o banco - a princípio - se equivocou ao 
denunciar o resgate do Certificado de Depósito Bancário n. 
2011157030176 (antigo 0221100461) nos autos da execução n. 
1152/2009, em curso pela 3ª. Vara cível local (238/256), ao invés de fazê
lo nos autos de execução n. 1456/2010, em tramite pela mesma, movida 
contra José Gerbovic, sócio e devedor solidário da recuperanda. 

No entanto, desfazendo-se do engano o 
agravado se apressou às devidas correções, comunicando inicialmente a 
juíza "a quo" (fls. 182) e em seguida o Juízo da 3ª. Vara (autos 
1456/2010), inclusive apresentando novos cálculos, deduzido o valor do 
resgate (fls. 230/232 e 233/234). 

Aliás, esse o motivo pelo qual o resgate do 
CDB em comento (20111570030176, antigo UBB-0221100461) 
obviamente não foi considerado no acordo firmado nos autos da execução 
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JORGE VICENTE Luz 
ADVO CACIA 

(execução) n. 1456/10, levando as partes a ratificar apenas as 
amortizações dos outros (2) resgates realizados (CDBs ns. 022203325 e 
022203316), no valor total de R$ 1.680.217,97 (fls. 238/256). 

Como se vê, ao revés do tumulto que a 
agravante insiste em criar sobre o tema, o procedimento do agravado foi 
correto e transparente, comunicando tanto ajuíza "a quo' como o juízo da 
3ª. Vara o efetivo destino do resgate promovido, tão logo detectado o 
equívoco. 

Também ao contrário da alegação feita, não 
há "diversidade de credor" na espécie, por ser público e notório que o 
então Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/ A. denomina-se, 
atualmente, Itaú Unibanco S/A., instituição detentora de todos os direitos 
das operações mencionadas nos autos. 

Igualmente sem procedência o argumento 
de que o valor do resgate teria quitado "obrigação da pessoa física do Sr. 
José Gerbovic, utilizando créditos da Agravante, em flagrante detrimento 
dos credores". 

Ora, a Cédula de Crédito Bancário 
garantida pela cessão fiduciária do título resgatado foi emitida pela 
recuperanda (fls. 183/196), em ordem a permitir a excussão realizada, por 
se tratar de garantia real e, portanto, não sujeita aos efeitos da recuperação 
de crédito. 

O simples fato de o agravado não constar 
na relação de credores da recuperanda como titular de crédito real é 
irrelevante, importando, isto sim, a comprovação da sua efetiva existência 
e regularidade cf. reconhecido à farta nos autos. 

Aliás, vale lembrar que a garantia fiduciária 
constituída e resgatada mostra-se escorreita sob todos os aspectos, 
inclusive por encontrar-se registrada junto ao cartório competente (fls. 
183/196). 

Nessas condições, não há falar em qualquer 
irregularidade no procedimento adotado pelo banco, ao contrário, sua 
conduta pautou-se na lei, nada havendo a ser modificado. 
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JORGE VICENTE Luz 
ADVOCACIA 

Finalmente, o signatário repele a infeliz, 
senão ácida e falaz alegação de que tenha atuado nos autos "induzindo e 
levando a erro tantos quantos de forma despercebida ( ... )". 

Ora, tal acusação não resiste a evidência 
dos fatos e a correta compreensão jurídica dos temas em debate. 

Ademais, bem sabem os dignos patronos da 
agravada - por quem, aliás, o signatário nutre elevado apreço -, não ser 
feitio deste utilizar-se de expedientes escusos nos pleitos em que atua. 

O mesmo, no entanto, não se pode dizer da 
empresa recuperanda, que não hesita em insistir no acolhimento de 
argumentos já rejeitados, gerando enorme tumulto processual, com o 
nítido propósito de lançar sombras à sua injustificável inadimplência para 
com as obrigações contraídas perante os credores. 

Daí, a pertinência da decisão recorrida 
também quanto às rigorosas determinações endereçadas à recuperanda em 
sua parte final. 

Diante, pois, de todo o exposto, requer o 
acolhimento das preliminares arguidas para o efeito de ser negado 
conhecimento ao recurso, ou então, em vertente oposta - ad 
argumentandum - o seu improvimento, mantendo-se a r. decisão 
recorrida. 

Finalmente, registra que o improváve 1 
acolhimento do recurso importará em negativa de vigência ao disposto no 
artigo 49, par. 3°, da Lei 11.101/05 . 

P. Deferimento. 

Sorocaba, em 28 de maio de 2014. 

JORGE VICENTE LUZ 
OAB. 34.204. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
1 ª Câmara Reservada de D irei to Empresarial 
Pateo do Colégio nº 73 - sala 704 - Pateo do Colégio - sala 704 -
3115-0749 

TERMO DE VISTA À PGJ - SALA 447 
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Processo nº: 

Classe: 
Ação 
Assunto: 
Órgão Julgador 
Relator 
Partes: 

ForoNara de origem : 
Nº do processo na origem: 

Exmo(a) Scnhor(a), 

2072318-59.2014.8.26.0000 
Agravo de Instrumento 
Ação de Origem do Processo Não informado 
Recuperação Judicial e Falência 
t • Câmara Reservada de Direito E mpresarial 

Enio Zuliani 
é agravante GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA 
LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado 
ITAU UNIBANCO S/A 
Foro de Sorocaba - 2•. Vara Cível 
0024980-39.2009.8.26.0602 

São Paulo, 29 de maio de 2014. 

Fica aberta vista à Douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer, ficando 
ciente de que a íntegra dos autos do processo eletrônico encontra-se disponível no 
endereço http://esaj.tjsp.Jus.br. 

Henrique Antonio Calab rese 
Escrevente Técnico Judiciário 

da 1• Câmara Reservada de Direito Empresarial 

Exmo(a). Senhor(a) Dr(a). Procurador(a) de Justiça. 
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-
Processo nº: 
Classe - Assunto: 
Agravante: 
Agravado: 

PODER JUDICIÁRlO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
1 ª Câmara Reservada de Direito Empresarial 
Pateo do Colégio nº 73 - sala 704 - Pateo do Colégio - sala 704 

TERMO DE JUNTADA 

2072318-59.2014.8.26.0000 
Agravo de Instrumento - Recuperação Judicial e Falência 
GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA 
ITAU UNlBANCO S/A 

Jun to a estes autos a petição protocolada que segue. 

São Paulo, 18 de julho de 2014. 

Miche/le Ribeiro Florêncio - Matr. M353805 
Chefe de Seção Judiciário 
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JORGE VICENTE Luz 
ADVOCACIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR 
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2072318-59.2014.8.26.0000 -
TRIBUNAL DE JUSTIÇA- SÃO PAULO. 

AI. 2072318-59.2014.8.26.0000 

ITAÚ UNIBANCO S/A., por seu 

advogado, nos autos do Agravo de Instrumento tirado por GERBO 

ENGENHARIA MECÂNICA LTDA., vem à presença de Vossa 

Excelência requerer a juntada do incluso documento, ratificando que os 

autos originais foram devolvidos em cartório pelo digno patrono da 

agravante em 26/06/2014 e, portanto, quando há muito esgotado o prazo 

de resposta do agravado. 

Reitera-se, pois, o acolhimento da 

preliminar arguida a respeito do tema. 

P. Deferimento. 

Sorocaba, em 17 de julho de 2014. 

JORGE VICENTE LUZ 
OAB. 34.204. 
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MJNISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ~ 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTfÇA 

Processo n. 2072318-59.2014.8.26.0000 
Comarca de SOROCABA 
la CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL 
Relator DESEMBARGADOR ENIO ZULIANI 
Agravante: GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA (em 
recuperação judicial) 
Agravado: ITAU UNIBANCO S/A 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

COLENDA CÂMARA 

Gerbo Engenharia e Manu fatura Ltda. interpôs 
agravo de instrumento contra decisão proferida nos 
autos de sua recuperação judicial, que indeferiu seu 
pedido de que o valor dado em garantia da cédula de 
depósito bancário fosse devolvido . 

Foi negado o efeito ativo por ausência do 
periculum in mora (fls. 264). 
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,,11 fls. , 
WNISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO V 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTJÇA 

Foi apresentada contraminuta pelo Banco 
(fls. 274/278) e o administrador judicial se 
manifestou a fls. 267 /272, pugnando pelo 
provimento do recurso . 

Esse o relato do principal. 

O recurso deve ser provido. 

Em que pesem as tentativas do Banco em 
demonstrar que o título fora submetido a registro, o 
documento tardiamente trazido aos autos a fls. 
238/257 demonstra que a providência fora tomada 
após o ajuizamento da recuperação judicial, que se 
dera em 2009. 

O registro levado a efeito em 2013 não altera a 
situação do credor. O que deve ser aferido é se a 
providência registrária existia quando do ajuizamento 
do pedido de recuperação judicial. Como não existia 
o registro, o crédito deve ser tido como quirografário 
e, portanto, sujeito à recuperação judicial. 

O documento de fls. 150 não está registrado. 
Posteriormente, na petição de fls. 237, a instituição 
financeira apresenta novamente o título, agora 
acompanhado do registro. Só que este registro data 
de 4 de abril de 2013 . 
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'''° 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAUL: , 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

Não se configura, pois, a garantia real, nos 
moldes do § 1 º do artigo 1361 do Código Civil, o que 
implica a submissão do crédito aos efeitos da 
recuperação judicial. 

Nesse sentido: 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Cédula de 
crédito bancário - Instrumento de cessti.o 
fíduciária de títulos de crédito em garantia -
Propriedade fiduciária que se constitui 
mediante o registro do título no Registro de 
Títulos e Documentos - Inteligência do art. 
1.361, § lo, do C6digo Civil - Súmula nº 60 
do E. T JSP - Inexistência de registro anterior 
ao pedido de recuperaçtio judicial - Recurso 
mio provido1 

Ementa: Recuperação judicial. Créditos 
oriundos de cess<io e alienação fiducitiria, 
mas ll{ÍO submetidos ao registro previsto no 
artigo 1361, § l° do Código Civil, requisito 
necessârio à constituiç,io da propriedade 
fiduciária. Súmula 60 do TJISP. Subsunç<io à 
recuperação judicial ainda que se considere o 
regramento específico das cédulas de crédito 
bancário. Possibilidade de a agravante 
acionar os avalistas do crédito. Artigo 49, §1°, 
da mencionada lei. Multa processual bem 
fixada. Recurso provido em parte2 

1 Agravo de Instrumento n. 0002424-98.2012.8.26.0000 ,relator Des. Roberto Mac 
Cracken,, Câmara Reservada à Falência e Recuperação TJSP, J. 02/10/2012 
2 Agravo de Instrumento n. 0115117-25.2012.8.26.0000, relator Des. Maia da Cunha, 1! 
Câmara de Direito Empresarial TJSP, j. 02/10/2012 
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{! 5, fls.r 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ~ 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

Ementa: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
Agravante que alega ser titular de crédito 
com garantia fiduciária, que não se submete 
à recuperação judicial. Propriedade 
fiduciária que se constitui por registro junto 
ao Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos. Artigo 1.361, § 1°, do Código 
Civil. Registro inexistente. Crédito que se 
submete à recuperaçfio judicial. Recurso não 
provido.3 

Assim, diante do exposto, o crédito do Itaú 
Unibanco S/A é quirografário e, portanto, deve-se 
submeter aos efeitos traçados para todos os credores 
na mesma situação. Não pode, a instituição 
financeira, utilizar-se da garantia recebida, sob pena 
de violar a pars conditio creditorum. 

Requeiro, pois, seja dado provimento ao recurso 
interposto pela recuperanda. 

São Paulo, 8 de setembro de 2014. 

Maria da Glória Villaça Borin Gavião de Almeida 

Promotora de Justiça Designada 

3 
Agravo de Instrumento n. 0060076·73 .2012.8.26.0000 , relator Des. Tasso Duarte de 

Melo, 21 Câmara de Direito Empresarial TJSP, j . 29-05-2012. 
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J l>Ct\.\ tRrl~O OI' tlT~ 

Processo nº: 

Classe: 
Assunto: 
Órgão Julgador: 
Partes: 

ForoNara de origem: 
Nº do processo na origem: 

TRJBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
lª Câmara Reservada de Direito Empresarial 
Pateo do Colégjo nº 73 - sala 704 - Pateo do Colégjo - sala 704 

TERMO DE CONCLUSÃO 

2072318-59.2014.8.26.0000 
Agravo de Instrumento 
Recuperação Judicial e Falência 
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial 
é agravante GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA 
LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado 
ITAU UNIBANCO S/A 
Foro de Sorocaba - 2". Vara Cível 
0024980-39.2009 .8.26.0602 

CONCLUSÃO 

Faço estes autos conclusos a(o) Exmo(a). Senhor(a) 

Desembargador(a) Enio Zuliani. 

São Paulo, 9 de setembro de 2014. 

Eu, Ana Márcia Goto Poso, Matr. M359407, Escrevente 

Técnico Judiciário, subscrevi. 
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1 llíb\. \AI. Ot J'-)TIÇA 

PODER JUDICIÁRIO 

Processo nº: 
Classe - Assunto: 
Agravante: 
Agravado: 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Enio Zuliani 
R Conde de Sarzedas, 62/100 - Gab 2104 

TERMO DE JUNTADA 

2072318-59.20 l 4.8.26.0000 
Agravo de Instrumento - Recuperação Judicial e Falência 
GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA 
JTAU UNIBANCO S/A 

Junto a estes autos a petição protocolada que segue. 

São Paulo, 23 de setembro de 2014. 

ANA PA ULA NAKANO DOS SANTOS - Matr. MBJ 8846 
Escrevente Técnico Judiciário 
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JORGE VICENTE Luz 
ADVOCACIA 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator do AGRAVO DE 
INSTRUMENTO n. 2072318-59.2014.26.0000 -TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA-São Paulo. 

URGENTE 
Autos 2072318-59.2014.26.0000 

ITAÚ UNIBANCO S/A., nos autos do 

Agravo de Instrumento em que contende com GERBO ENGENHARIA 
E MANUFATURA LTDA., tomando ciência do parecer ministerial de 
fls. 287 /290, vem à presença de Vossa Excelência, com a mais elevada 
vênia, expor e requer o seguinte: 

Ao contrário do alegado pela digna 

Promotora, a garantia fiduciária foi registrada em 13/03/2009, conforme 
se observa do certificado pelo 1 º Oficial de Registros de títulos e 

Documentos de Sorocaba a fls. 251, 252, 254 e 256: 

1 Ofl(.1AL l)CJU:C. UF. TlTULOS t. l>OC\:~t'ENTOS l>E SOROCAB• 
•u• d.l r.nJu, 10,s. Cwnrro. Tone, (J5J lJJl•7IOO 
Cerloa Andn OrdonJo 1'1?:lc,lro • OLlcJ.U • l J 8.717 
ari-••-'~• do ,.. 1..J/l'tJ,JOlt l't"nf:"'1"f'l'ladn · ~(•tr•do ... 
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.... t'lvtl H,U 
~ .J1111dca Jl,U 
11111.-1a101 , ... 
to,~1 nt.u 

1• Rffllrflll) í)W I! Doc:uMIJCl'OS l>I ~ 
CERnPIGO que esta cópia é autêntica, cnntonne o 
original lll'QUlvado neste regi~. Oou fê. 

o, ABR 2013 
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JORGE VICENTE Luz 
ADVOCACIA 

Ora, a suposta data de registro mencionada 

no parecer ("4 de abril de 2013."), na verdade - e claramente ! -

corresponde à data de "autenticação" da cópia do título então obtida 

junto ao Cartório, e não, portanto, ao dia do registro. 

Como se vê, a digna Promotora incorreu 

em vistoso equívoco, deixando, "data vênia", de analisar a prova 

documental com a necessária profundidade. 

Aliás, a nobre representante ministerial 

não cometeu apenas o engano ora denunciado, como também deixou de 
manifestar-se sobre as importantes questões prejudiciais arguidas pelo 

agravado na contraminuta de fls. 274/281, pormenor que, a evidencia, 

igualmente compromete a douta manifestação. 

Demonstrado, pois, o evidente desacerto 

do parecer ofertado, reitera o agravado o improvimento do recurso. 

P. Deferimento. 

Sorocaba, em 18 de setembro de 2014. 

JORGE VICENTE LUZ 
OAB. 34.204. 
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Processo nº : 
Classe: 
Assunto: 

Órgão Julgador: 
Partes: 

ForoNara de origem: 
Nº do processo na origem: 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Enio Zuliani 
R Conde de Sarzedas, 62/100 - Gab 2104 

TERMO DE CONCLUSÃO 

2072318-59.2014.8.26.0000 

Agravo de Instrumento 
Recuperação Judicial e Falência 
1 ª Câmara Reservada de Direito Empresarial 
é agravante GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA 
LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado 
(TAU UNTBANCO S/A 

Foro de Sorocaba - 2ª. Vara Cível 
0024980-39.2009.8.26.0602 

CONCLUSÃO 

Faço estes autos conclusos a(o) Exmo(a). Senhor(a) 

Desembargador(a) Enio Zuliani. 

São Paulo, 23 de setembro de 2014. 

Eu, ANA PAULA NAKANO DOS SANTOS, Matr. 

M818846, Escrevente Técnico Judiciário, subscrevi. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DESPACHO 

Agravo de Instrumento Processo nº 2072318-59.2014.8.26.0000 

Relator(a): ENIO ZULIANI 

Órgão Julgador: 1 ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL 

Vistos. 

Voto nº 29168. 

À Mesa. 

São Paulo, 30 de outubro de 2014. 

ENIO ZULIANI 

Relator 
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-------------fls.2) Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Emitido: 25/11/2014 16:36 
Processamento de Turmas 
Relatório Tira de Julgamento 

amara R d d o· ·t E eserva a e 1re1 o • 1 mpresaria 
Nº do processo Número de ordem 

2072318-59.2014.8.26.0000 - Pauta 20 

Publicado em Julgado em Retificado em 
·19 de novembro de 2014 25 de novembro de 2014 

Julgamento presidido pelo Exmo(a) Sr(a) Desembargador(a) 

Relator(a): 
2° juiz(a): 
3° juiz(a): 

Enio Zuliani 

Agravo de Instrumento 
Comarca 

Enio Zuliani 
Maia da Cunha 
Teixeira Leite 

Sorocaba 

Turma Julgadora 

Juiz de 1ª Instância 

Ana Maria Alonso Baldy 

Partes e advogados 

Voto: 29168 

Agravante : GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA (Em 
recuperação judicial) 
Advogado : Jose Domingos Valarelli Rabello (OAB: 44429/SP) (Fls: 16) 
Advogado : Alexandre Magalhães Rabello (OAB: 176713/SP) (Fls: 16) 
Agravado : ITAU UNIBANCO S/A 
Advogado : Jorge Vicente Luz (OAB: 34204/SP) (Fls: 22) 
Interessado : Jose Carlos Kalil Filho (Administrador Judicial) 
Advogado : Jose Carlos Kalil Filho (OAB: 65040/SP) 

Súmula 
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V. U. 

Sustentou oralmente o advogado: 
Usou a palavra o Procurador: 
lmpedido(s): 

Jurisprudência 
1 Acórdão 1 1 Parecer 

SAJ/SG5 

1 1 Sentença 
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• 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PODER JUDICIÁRIO 
São Paulo 

Registro: 2014.0000767838 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de 

Instrumento nº 2072318-59.2014.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que 

é agravante GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA (EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado ITAU UNIBANCO S/A. 

ACORDAM, em 1 ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram 

provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que 

integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

ENIO ZULIANI (Presidente), MAIA DA CUNHA E TEIXEIRA LEITE. 

São Paulo, 25 de novembro de 2014. 

ENIO ZULIANI 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JU STIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

VOTO Nº 29168 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2072318-59.2014.8.26.0000 

COMARCA: SOROCABA 

AGRAVANTE: GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA. 

AGRAVADOS: ITAÚ UNIBANCO S/A 

JUIZ PROLATOR: ANA MARIA ALONSO BALDY 

Agravo de instrumento - recuperação judicial. Instituição 
financeira que amortiza créditos decorrentes de cédula vinculada 
a cessão fiduciãria de certificados de depósitos. Alegação de que 
o crédito jã estaria amortizado. Pedido de devolução. Agravada 
que demonstra que a amortização anterior ocorreu por equivoco, 
subtraindo o valor referido da execução em andamento. Nova 
amortização referente a outro negócio jurídico e que pode ser 
feita porque o crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação 
judicial. Art. 49, §3°, da LRE. Não provimento. 

Vistos. 

GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA. (EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL) interpôs agravo de instrumento em face de r. 

decisão proferida nos autos da recuperação judicial e que indeferiu a devolução 

do patrimônio da agravante-recuperanda, dos valores que foram abruptamente 

resgatados pelo Unibanco em 6.6.2011, referente ao certificado de depósito 

bancário n.0 2011157030176, de titularidade, o que se fez pelo valor de R$ 

256.652,09. Explica que firmou com o Unibanco um contrato garantido por 

cédula de crédito bancário, objeto de uma execução extrajudicial promovida em 

relação aos garantidores da operação. O banco exequente houve por bem 

excutir unilateralmente as garantias fiduciárias para amortização de seu crédito, 

o que se fez em relação a 3 certificados de depósitos bancários: a) em 

6.6.2011 , certificado de depósito bancário 2011157030176, de titularidade da 

Agravo de Instrumento nº 2072318·59.2014.8.26.0000 - Sorocaba - Voto nº 29168 -AP 2 
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PODER JUDIClÁRlO 
TRIBUNAL DE JU STIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

agravante-recuperanda, pelo valor de R$ 245.652,09; b) em 16.6.2011 , 

certificado de depósito bancário sob n.0 022203325, tendo por titular José 

Gerbovic, pelo valor de R$ 611 .353,89, c) em 16.6.2011, certificado de depósito 

bancário n.º 022203316, tendo por titular Leosmar Gonzales Martinez, pelo 

valor de R$ 1.068.864,08. Nestes autos, o exequente e os executados José e 

Leosmar compuseram-se para colocar fim ao processo, mas com a ratificação 

da amortização levada a efeito por força da excussão das garantias fiduciárias , 

que totalizam R$ 1.680.217,97. Assim , o resgate levado a efeito em relação ao 

certificado de depósito bancário, não tendo sido utilizado para liquidação do 

débito relacionado naquele feito, ficou sem efeito. A não apl icação de tais 

valores para a quitação do contrato excutido naquela execução faz com que 

tais montantes, a contar de seu resgate, passem a ser créditos da agravante, 

passíveis de ser util izados em sua conta corrente. Trata-se de valor substancial 

representado pelo resgate do certificado 2011157030176, que tem por titular a 

agravante, no valor de R$ 245.652,09. A decisão agravada sustenta que não 

cabe a devolução porque o crédito teve por escopo satisfazer garantia real. 

Requer, assim, seja deferido o efeitos suspensivo ao agravo para tornar sem 

efeito as determinações lançadas no despacho até final julgamento do recurso, 

além da devolução dos valores apropriados. 

Efeito ativo negado. Manifestação do administrador judicial 

às fls . 267, pelo provimento do recurso. Contraminuta às fls . 274. Parecer da D. 

PGJ, pelo provimento do recurso. 

É o relatório. 

O recurso não comporta provimento. 

Conforme atestam os documentos encartados, bem como 

as alegações da agravante, é certo que na operação descrita pelo Banco ltaú-

Agravo de Instrumento nº 2072318-59.2014.8.26.0000 - Sorocaba - Voto nº 29168 - AP 3 

ci 
~ 
co 
('I) 
lL 
o 
O> 
'õ 
'8 
o 
Q) 

o 
o 
o 
o 
<Ó 
N 
cri 
-<i .... 
o 
N 
ai 
li) 

d:, .... 
('I) 
N 
r-
0 
N 
o 
~ 

~ 
o. 
o 
Q) 

E z .E 
<( .!: 
::i . ...:. 
::::, ('O 

N :(l 
:J ~ 
--l . 
UJ ~ o:: . ...,.. 
<( o. 
1- ~ 
Z . ...:, 
<( ('O 

(/) :il 
o ~ z ~ 
UJ :t:: 
.... ..e:. 
g_ .:!l 
Q) 'iii 
e º Q) Q) 

É ~ 
('O Q) 

;t:: (.) 
O> ('O 

'õ ('O 

o ºõ 
-o e 
('O •Q) 

.!: ai 
t/) -
11) e 
('O o 
·- u o ('O 

~ ro 
ê: a. 
Q) • 

E g 
:, ti) 

g ~ 
-o o. 
Q) .ê 
êií Q) 
UJ (/) 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Unibanco às fls. 658 foi relatada a excussão das garantias fiduciárias que 

davam suporte à cédula de crédito bancário, o que foi realizado 

unilateralmente, sob o fundamento de o crédito não estar sujeito aos efeitos do 

procedimento recuperacional. 

Pois bem. 

A excussão das garantias referia-se a 3 cessões 

fiduciárias, sendo uma delas emitida em nome da agravante-recuperanda. 

Ocorre que, conforme informou a credora, houve um equ ívoco na operação 

anteriormente realizada, já que o certificado de depósito bancário emitido pela 

recuperanda estava vinculado a outra operação, motivo porque referido valor foi 

excluído dos cálculos apresentados nos autos da execução (fls. 227 e 

seguintes) . 

Assim, entende a recorrente que os valores não aplicados 

para a quitação do contrato deveriam ficar à sua disposição em conta corrente, 

não podendo haver apropriação para amortizar créditos decorrentes de contrato 

diverso. 

Entretanto, a agravada demonstra a origem do resgate cujo 

valor pretende a devolução (cédula de crédito bancário n.0 1504544860, 

vinculada a cessão fiduciária em garantia - fls . 238), tratando-se, mesmo, de 

montante que não se sujeita aos efeitos da recuperação, nos termos do art. 49, 

§3º, da LRE, sendo de se destacar que o referido instrumento encontra-se 

devidamente registrado (em 13.6.2009 - fls. 238 e seguintes) , em data anterior 

ao pedido de recuperação (em 23.6.2009), em conformidade com o art. 1.361, 

§1°, do CC. 

De tal modo, a situação não autoriza a devolução de 

valores, estando o agravado a exercer direito decorrente de lei e de contrato 

Agravo de Instrumento nº 207231 8-59.2014.8.26.0000 • Sorocaba • Voto nº 29168 • AP 4 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

livremente assinado pelas partes, de modo que fica mantida a decisão exarada. 

Nega-se provimento. 

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI 

Relator 
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

Processo n . 2072318-59.2014.8.26.0000 

1 a Câmara Reservada de Direito Empresarial 

Excelentíssimo Relator 

Nesta oportunidade, tomo ciência dar. decisão. 

São Paulo, 12 de dezembro de 2014. 

Maria da Glória Villaça Borin Gavião de Almeida 

Prom otora de Justiça Designada 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Lª Câmara Reservada de Direito Empresarial 

3 111; n :\ Lb'IRO b l, Ir.'~ 
Pateo do Colégio nº 73 - sala 704 - Pateo do Colégio - sala 704 

Processo nº: 
Classe - Assunto: 
Agravante: 
Agravado: 

TERMO DE JUNTADA 

2072318-59.2014.8.26.0000 
Agravo de lnstrumento - Recuperação Judicial e Falência 
GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA 
ITAU UNIBANCO S/A 

Junto a estes autos a petição protocolada que segue. 

São Pau lo, 22 de janeiro de 2015. 

Renata Medaljon Rosenberg Sandroni - Matr. M320868 
Chefe de Seção Judiciário 
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JORGE VICENTE Luz 
ADVOCACIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR 
DO AI N. 2072318-59-2014.8.26.0000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

Autos 2072318-59.2014.8.26.0000 

ITAÚ UNIBANCO SJA ., nos autos do 
AGRAVO DE INSTRUMENTO em que contende com GERBO 
ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA., vem à presença de Vossa 
Excelência, com a mais elevada vênia, reiterar e ratificar os termos dos 
embargos declaratórios opostos em 28/11/2014, conforme se faz prova 
com o anexo recibo de protocolo. 

P. Deferimento. 

Sorocaba, em 18 de dezembro de 2014. 

JORGE VICENTE LUZ 
OAB. 34.204. 

RUA ARTHUR GOMES , 365 1 SOROCABA/SP i CEP 11035 , '90 1 PABX (15) 3232.1451 1 FAX 3232 .6106 
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JORGE VICENTE Luz 
ADVOCACIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR 
DO AI N. 2072318-59-2014.8.26.0000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

Autos 2072318-59.2014.8.26.0000 

ITAÚ UNIBANCO S/A., nos autos do 
AGRAVO DE INSTRUMENTO em que contende com GERBO 
ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA., vem à presença de Vossa 
Excelência, com a mais elevada vênia, opor EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS para o efeito de serem apreciadas as preliminares 
arguidas a fls . 276/277 e ratificadas a fls. 284. 

P. Deferimento. 

Sorocaba, em 27 de novembro de 2014. 

JORGE VICENTE LUZ 
OAB. 34.204. 

RUA ARTHUR GOMES, 385 I SOROCABA/SP I ceP 13035-490 1 PABX (15) 3232 ,8 '58 1 FAX 3232 .880 6 
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JORGE VICENTE LUZ 
ADVOCACIA 

fls. 1 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR 
DO AI N. 2072318-59-2014.8.26.0000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

Autos 2072318-59.2014.8.26.0000 

ITAÚ UNIBANCO S/A., nos autos do 
AGRAVO DE INSTRUMENTO em que contende com GERBO 
ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA., vem à presença de Vossa 
Excelência, com a mais elevada vênia, reiterar e ratificar os termos dos 
embargos declaratórios opostos em 28/11/2014, conforme se faz prova 
com o anexo recibo de protocolo. 

P. Deferimento. 

Sorocaba, em 18 de dezembro de 2014. 

JORGE VICENTE LUZ 
OAB. 34.204. 

RUA ARTHUR GOMES. 385 1 SOROCABA I SP ICEP 18035,00 1 PABX ( 15) 3232 .8458 1 FAX 3232 . 9808 
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TRIBUNAL DE_ JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SAO PAULO 
PODER JUDICIÁRIO 

RECIBO DO PROTOCOLO 

PETICIONAMENTO INTERMEDIARIA - SEGUNDO GRAU 

Dados Básicos 
Tribunal de Justiça: 
Processo: 
Classe do Processo: 
Data/Hora: 

Partes 
Embargante: 

Documentos 
Petição: 

Tribunal de Justiça 
20723185920148260000 
Embargos de Declaração 
28/11/2014 14:20:25 

ITAU UNIBANCO S/A 

GERBO DECLARA TORIO.pdf 

11c1 
fls. 311 

fls. 2 
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Processo nº : 
Classe: 

Assunto: 
Órgão Julgador: 

Partes: 

ForoNara de origem: 
Nº do processo na origem: 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
1° Câmara Reservada de Direito Empresarial 
Pateo do Colégio nº 73 - sala 704 - Pateo do Colégio - sala 704 

TERMO DE CONCLUSÃO 

2072318-59.2014.8.26. 0000/50000 
Embargos de Declaração 
Recuperação Judicial e Falência 
1 • Câmara Reservada de Direito Empresarial 
é embargante ITAU UNIBANCO SIA, é embargado 
GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA (EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) 
Foro de Sorocaba - 2•. Vara Cível 
0024980-39.2009.8.26.0602 

CONCLUSÃO 

Faço estes autos conclusos a(o) Exmo(a). Senhor(a) 

Desembargador(a) Enio Zuliani. 

São Paulo, 22 de janeiro de 2015. 

Eu, Renata Medaljon Rosenberg Sandroni, Matr. M320868, 

Chefe de Seção Judiciário, subscrevi. 

{ 11° 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DESPACHO 

Embargos de Declaração Processo nº 2072318-59.2014.8.26.0000/50000 

Relator(a): ENIO ZULIANI 

Órgão Julgador: 1 ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL 

Vistos. 

À Mesa, com o voto 29168a 

São Paulo, 10 de abril de 2015. 

ENIO ZULIANI 

Relator 

~ 
N 
00 o 
('t) 

o 
OI 

~ 
o 
Q) 

o g 
o co 
N 

<xi 
s:f" .-
0 
N 
ai 
IO 
a) 
M 
N ,..._ 
o 
N 
o 
~ 
§ 
o. 
o 
Q) 

E z .E 
<l'. .!: 
::i -~ 
:::> Dl 
~~ 
...J .o m~ o:: . ...,. 
<l'. o. 
1- -~ z~ 
ê7i Dl 
o~ z~ 
w:::: 
.... .e 
8. .!!l 
Q) "cii 
e o 
Q) Q) 

É~ 
~~ 
OI ro 
'õ ro 
o "i) 
'O e ro ,a, 

-~ ~ 
1/) e 
ro o 
·- o 
J2 e 
o ro e o. 
Q) • 

E ~ 
~ 1/) 

u ~ o o. 
-o E 
Q) · -in Q) 
w CJ) 



Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Emitido: 07/05/2015 11 :35 f / f ~ 
Processamento de Turmas f1 314 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ s. ~ Relatório Tira de Julgamento 

1ª c · R d d o· ·t E · 1 amara eserva a e 1re1 o mpresana 
Nº do processo Número de ordem 

2072318-59.2014.8.26.0000/50000 - Pauta 160 

Publicado em Julgado em Retificado em 
30 de abril de 2015 06 de maio de 2015 

Julgamento presidido pelo Exmo(a) Sr(a) Desembargador(a) 

Relator(a): 
2° juiz(a): 
3° juiz(a) : 

Francisco Eduardo Loureiro 

Embargos de Declaração 
Comarca 

Enio Zuliani 
Maia da Cunha 
Teixeira Leite 

Sorocaba 

Turma Julgadora 

Juiz de 1ª Instância 

Ana Maria Alonso Baldy 

Partes e advogados 
Embargte : ITAU UNIBANCO S/A 

Voto: 29168a 

Advogado : Jorge Vicente Luz (OAB: 34204/SP) (Fls: 22) 
Embargdo : GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA (Em 
recuperação judicial) 
Advogado : Jose Domingos Valarelli Rabello (OAB: 44429/SP) (Fls: 16) 
Advogado : Alexandre Magalhães Rabello (OAB: 176713/SP) (Fls: 16) 
Interessado : Jose Carlos Kalil Filho (Administrador Judicial) 
Advogado : Jose Carlos Kalil Filho (OAB: 65040/SP) 

Súmula 
REJEITARAM OS EMBARGOS. V. U. 

L!L 
Sustentou oralmente o advogado: 
Usou a palavra o Procurador: 
lmpedido(s): 

Jurisprudência 
1 Acórdão 1 1 Parecer 

SAJ/SG5 

1 1 Sentença 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PODER JUDICIÁRIO 

São Paulo 

Registro: 2015.0000307038 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de 

Declaração nº 2072318-59.2014.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, 

em que é embargante ITAU UNIBANCO S/A, é embargado GERBO 

ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). 

ACORDAM, em 1 ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os 

embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

FRANCISCO LOUREIRO (Presidente sem voto) , MAIA DA CUNHA E 

TEIXEIRA LEITE. 

São Paulo, 6 de maio de 2015. 

ENIO ZULIANI 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 
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PODER JUDlClÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

VOTO Nº: 29168a 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº: 2072318-59.2014.8.26.0000/50000 

COMARCA:SOROCABA 

EMBARGANTE [S]: ITAÚ UNIBANCO S/A 

EMBARGADO [A/S]: GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA. 

Embargos declaratórios rejeitados, devido a não ter o Acórdão os 

vícios do artigo 535, 1 e li, do CPC - Rejeição. 

Vistos. 

ITAÚ UNIBANCO S/A opõem embargos declaratórios contra 

Acórdão assim ementado: 

Agravo de instrumento - recuperação judicial. Instituição financeira que 

amortiza créditos decorrentes de cédula vinculada a cessão fiduciária de 

certificados de depósitos. Alegação de que o crédito já estaria amortizado. 

Pedido de devolução. Agravada que demonstra que a amortização anterior 

ocorreu por equívoco, subtraindo o valor referido da execução em 

andamento. Nova amortização referente a outro negócio jurídico e que 

pode ser feita porque o crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação 

judicial. Art. 49, §3°, da LRE. Não provimento. 

Alega a embargante que não houve cumprimento do art. 

526 do CPC e há preclusao da questão em debate. 
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PODER JUDIC[ÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Contudo, não há contradição, omissão ou obscuridade no 

julgado que mereça saneamento por meio de embargos de declaração. O 

recurso também seria desnecessário para fins de prequestionamento, pois os 

temas e dispositivos atinentes ao caso estão inseridos na fundamentação do 

voto condutor, e o magistrado não é obrigado a mencionar expressamente 

cada artigo de lei ou súmula de jurisprudência invocada pela parte quando, de 

forma motivada, já firmou e expôs o seu convencimento. O embargante, na 

verdade, não se conforma com o resultado da apelação e quer obter a reforma 

do julgado mediante embargos de declaração, o que não se pode admitir. 

A decisão colegiada deixou clara a interpretação do 

Tribunal no que se refere ao caso narrado, elucidando de forma apropriada os 

fundamentos que embasaram a decisão, de modo que incabíveis os presentes 

embargos de declaração. 

Ademais, o descumprimento do art. 526 apenas deve ser 

considerado em casos de prejuízo da parte, o que não se verif icou no caso 

concreto, em que a parte apresentou sua contraminuta. Não há preclusão da 

questão em debate, na medida em que o agravo tratou de matéria discutida no 

despacho agravado. 

Nestas condições, ficam rejeitados os embargos de 

declaração. 

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI 

Relator 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
1• Câmara Reservada de D ireito Empresarial 
Pateo do Colégio nº 73 - sala 704 - Patco do Colégio - sala 704 -
3115-0749 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO 

Processo nº: 2072318-59.2014.8.26.0000 
Classe - Assunto: Agravo de Instrumento - Recuperação Judicial e Falência 

GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTOA 
ITAU UNlBANCO S/A 

Agravante 
Agravado 
Rclator(a): Enio Zuliani 
Órgão Julgador: 11 Câmara Reservada de Direito Empresarial 

Sorocaba Comarca de Origem 
Vara de Origem 2ª. Vara Cível 

Certifico que o v. acórdão transitou em j ulgado em 29.05.2015. 

São Paulo, 30 de maio de 2015. 

MichclJe Ribeiro da Silva. - Matricula: M353805 
Chefe de Seção Jud iciário 

TERMO DE ENCAMINHAMENTO AO ARQUIVO 

Certifico que nesta data enviei o e-mail com a comunicação do trânsito cm 

julgado à Vara de Origem e enca minhei os presentes autos ao arquivo. 

São Paulo, 30 de maio de 2015 

Michelle Ribeiro da Silva. - Matrícula: M353805 
Chefe de Seção Judiciário 
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_li(_ .. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
• * COMARCA DE SOROCABA ::::1 s Pt:::: FORO DE ~OROCABA 
* * * 2ªVARACIVEL 

JJll. mua.aoo,wu •u Rua 28 de Outubro, 691, ., Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: 
(15) 3228-5148, Sorocaba-SP - E-mail: sorocaba2cv@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

CERTIDÃO 

Processo Físico nº: 0024980-39.2009.8.26.0602 

Oasse-Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência 

Requerente: Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 
Tipo Completo da Nome da Parte Passiva Principal << Nen huma informação disponível >> 
Parte Passiva Principal 
<< Nenhuma 
informação disponível 
>>: 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que houvesse manifestação dos 
demais credores. Nada Mais. Sorocaba, 01 de junho de 2015. Eu, ___, 
Thiago da Silva Vieira, Escrevente Técnico Judiciário. 

/ /11 



Processo: 
Requerente: 
Tipo Completo da 
Parte Passiva 
Principal << 
Nenhuma 
informação 
disponível > >: 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
Comarca de Sorocaba 

JUiZO DE DIREITO DA 21 VARA CiVEL - CARTÓRIO DA 21
• VARA CiVEL 

Rua 28 de Outubro, 691 , Alto da Boa Vista . Sorocaba • CEP 18087-080 • Fone: (15) 3228-5148 
e-mail: sorocaba2cv@tjsp.jus.br 

DESPACHO 

0024980-39.2009.8.26.0602 - Recuperação Judicial 
Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 
Todas as Partes Passivas << Nenhuma informação 
disponível >> 

Em 08/06/2015 10:55: 11 faço estes autos conclusos a Meritissima Juíza de Direito, Ora. 
Ana Maria Alonso Baldy Moreira Farrapo. 

Unicamente a fim de priorizar o princípio da preservação 
da empresa e fulminar eventual alegação de cerceamento de defesa, 
concedo prazo derradeiro e improrrogável de quarenta e oito horas 
para que a Recuperanda COMPROVE O INTEGRAL CUMPRIMENTO 
DO PLANO DE RECUPERAÇÃO, inclusive as demais obrigações 
inerentes, como eventuais custas, despesas e honorários do 
Administrador Judicial, além das demais obrigações legais, SOB 
PENA DE CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. 

Com a comprovação, ou certificado o decurso de prazo, 
intime-se o Administrador Judicial, por via eletrônica, a que se manifeste 
acerca da regularidade das obrigações, prestações de contas e efetivo 
cumprimento do Plano de Recuperação, requerendo objetivamente em 
termos de prosseguimento do feito. 

Regularizados, tornem conclusos COM URGÊNCIA. 

Intimem-se. 

Sorocaba, 30 de junho de 2015. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

1 1 02 JUL 2015 

CARrôRto 'l' OÂCt'O C t 

Processo nº 0024980-39.2009.8.26.0602 - p. 1/1 



Foro de Sorocaba 
Certidão - Processo 0024980-39.2009.8.26.0602 

,. 

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO 

Emitido em: 06/07/201513:46 
Página: 1 

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0278/2015, encaminhada para publicação. 

Advogado 
Rodrigo Thomaz Scotti Muzzi (OAB 56557/SP) 
Michel Chedid Rossi (OAB 87696/SP) 
Samuel Alvares (OAB 289950/SP) 
Éder Gonçalves Pereira (OAB 257346/SP) 
Jose Carlos Kalil Filho (OAB 65040/SP) 
Mareia Hollanda Ribeiro (OAB 63227/SP) 
Sílvio Carlos Cariani (OAB 100148/SP) 
Jose Domingos Valarelli Rabello (OAB 44429/SP) 
Jorge Vicente Luz (OAB 34204/SP) 
Cícero Camargo Silva (OAB 231882/SP) 
Luis Fernando de Hollanda (OAB 228123/SP) 
Vinicius Camargo Silva (OAB 155613/SP) 

Forma 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 
D.J.E 

Teor do ato: "PUS 02/07: Unicamente a fim de pnonzar o princípio da preservação da empresa e 
fulminar eventual alegação de cerceamento de defesa, concedo prazo derradeiro e improrrogável de quarenta 
e oito horas para que a Recuperanda COMPROVE O INTEGRAL CUMPRIMENTO DO PLANO DE 
RECUPERAÇÃO, inclusive as demais obrigações inerentes, como eventuais custas, despesas e honorários 
do Administrador Judicial, além das demais obrigações legais, SOB PENA DE CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. 
Com a comprovação, ou certificado o decurso de prazo, intime-se o Administrador Judicial , por via eletrônica, 
a que se manifeste acerca da regularidade das obrigações, prestações de contas e efetivo cumprimento do 
Plano de Recuperação, requerendo objetivamente em termos de prosseguimento do feito. Regularizados, 
tornem conclusos COM URGÊNCIA. Intimem-se. " 

Do que dou fé. 
Soroca,~de julho de 2015. 

Ge7 elliveira Leite 



Foro de Sorocaba 
Certidão - Processo 0024980-39.2009.8.26.0602 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO 

Emitido em: 07/07/201 5 11 :26 
Página: 1 

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0278/2015, foi disponibilizado na página 
1851 do Diário da Justiça Eletrônico em 07/07/2015. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil 
subseqüente à data acima mencionada. 

Certifico, ainda, que para efeito de contagem do prazo foram consideradas as seguintes datas. 
09/07/2015 - Data Magna do Estado de São Paulo - Prorrogação 
10/07/2015 à 10/07/2015 - PROV CSM 2231 /2014-DJE 17.12.14, PG. 04 - Suspensão 

Advogado 
Silvio Carlos Cariani (OAB 100148/SP) 
Vinicius Camargo Silva (OAB 155613/SP) 
Luis Fernando de Hollanda (OAB 228123/SP) 
Cícero Camargo Silva (OAB 231882/SP) 
Jorge Vicente Luz (OAB 34204/SP) 
Jose Domingos Valarelli Rabello (OAB 44429/SP) 
Rodrigo Thomaz Scotti Muzzi (OAB 56557/SP) 
Mareia Hollanda Ribeiro (OAB 63227/SP) 
Jose Carlos Kalil Filho (OAB 65040/SP) 
Éder Gonçalves Pereira (OAB 257346/SP) 
Samuel Alvares (OAB 289950/SP) 
Michel Chedid Rossi (OAB 87696/SP) 

Teor do ato: "PUB 02/07: Unicamente a fim de priorizar o princípio da preservação da empresa e 
fulminar eventual alegação de cerceamento de defesa, concedo prazo derradeiro e improrrogável de quarenta 
e oito horas para que a Recuperanda COMPROVE O INTEGRAL CUMPRIMENTO DO PLANO DE 
RECUPERAÇÃO, inclusive as demais obrigações inerentes, como eventuais custas, despesas e honorários 
do Administrador Judicial, além das demais obrigações legais, SOB PENA DE CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. 
Com a comprovação, ou certificado o decurso de prazo, intime-se o Administrador Judicial, por via eletrônica, 
a que se manifeste acerca da regularidade das obrigações, prestações de contas e efetivo cumprimento do 
Plano de Recuperação, requerendo objetivamente em termos de prosseguimento do feito. Regularizados, 
tornem concluso~OM URGÊNCIA. Intimem-se. " 

Sorocab,6 de julho de 2015. 

Gers~liveira Leite 
Escrevente Técnico Judiciário 



Em t()J de 08 

~ ) a(s) petição (ões) 
e ) o(s) ofício (s) 

JUNTADA 

de 2015, junto a estes autos: 

e ) a(s) carta(s) precatória(s) 
o(s) aviso(s) de recebimento 

e ) o(s) comprovante(s) de depósito judicial 
( ) o(s) mandado(s) de levantamento judicial 
e ) o(s) mandado(s) 
e ) o laudo pericial 
e ) a(s) carta(s) devolvida (s) 
e ) o (s) edital (is) 
e ) a(s) peças do agravo de instrumento 
e ) o(s) embargos de declaração 

a contestação 
e ) a réplica 
e ) a apelação 
e ) as contrarrazões de apelação 
e ) o(s) email (s) 
e ) que segue (m). 

Eu, , escrevente o subscrevi e assino. 



SANCI-íEZ SANCI-íEZ 

1004 - REC.00038.098827/09 17 .01.408.0001225739/09 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2! VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA, 

DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

P ROTOCOLO GERAL 
FÓRUM OE SOROCABA 
FETIÇÂO RECEBIDA VIA MJ\l.OTE 

EM 3 1 JUL 2015 

Processo nº. 602.01.2009.024980-2 

õJ'--1 q eo -a q _,coq 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, instituição de financeira de crédito 

bancário com sede em São Paulo - Capital, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.235, com 

seus Estatutos Sociais devidamente arquivados na JUCESP, sob o n.2 1092, inscrito no CNPJ/ MF sob o n.2 

90.400.888/0001-42, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, nos autos da Ação de 

Recuperação Judicial da empresa GERBO ENGENHARIA MANUFATURA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, em epígrafe, por melo de seus advogados que esta subscreve, requerer a juntada dos inclusos 

instrumentos de procuração e substabelecimento de seus novos patronos. 

Outrossim, requer-se que todas publicações/notificações sejam realizadas 

exclusivamente em nome do DR. JORGE DONIZETI SANCHEZ - OAB/SP 73.055, sob pena de nu lidade. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

~ 014 

Jorge Donizet i Sanchez 
OAB/SP 73.055 

Fabiana Cristina M . Gil 
OAB/SP 208.092 

r 

fael Barioni 

oils1 2s1.o•e 

Maria Helena de Carvalho Ros 
OAB/SP 201.076 

Rubens Zampieri Filardi 

OAB/SP 212.835 
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, · PA~O ROBfRTO ~~ANDES, 9°. Tabeliijo de ., , , 
! -Notas d.es~ c~~arca.d~ ~'d Pa\llo, Capital, no uso ·: ~ 

1 
! .... 

, , )de filias atn buiçoes legais,... · \ , .. .. ! 

,.. . Q. t R T I F 1( €.,.AÍ c6ttl fundam'ent~· n~ q4e '·;ispõe d ii~m ~ l~apítttl'ô XW do Pró-v~ento ! .. :··. 
\: 58/89, da Egrégia ·cohegedo;:ia; G ''ãl da Justiça do Estado de São"I?aulo, e.e. artigo 6<>; inciso II, ( .",° 

da Lei Fé'deral 8.935/94, atenden o a pedido verbal ~ pessoa 'interessada, que revefldO em \: · .. 

/ 
cartório, os ~~spectivos livros d ·· tas ner~ no de riº. 10352, às fls. 055, verifiquei constar a 1 : procuraçãp cujq teor integral é .-0 'seguinte: PR6CURACÃO BASTANTE QUE FAZEM: : 
BANCO! SAMfANDER BRAS1 S.A. ~ ofrtros.\ = SAplAM quanto~ ·este públicc\ 1.: 
instrumento .de mandat6 ba · te virem que, ~os SEIS (06) dias d~mêsl'.1~~10 do ano de !. ,: . 

'\._DOIS MIL E Q:c,rA1:'0RZE (1014)? net Ç~ade e Co11:1arca da .f:a,pi1í8l, do\ Estado de São ; !\;:.; 
P.~ulo, "\."festa serven~1a, · gei=ante ll)l!P,- scre . .ente autorizado do 9° l Tabllião d.e Notas, ).;. .i, 
~ompareeer8fl ~0010 OUTORGANTES: AN O SANTANDER ~RASIL1 .SIA., (s~çess?r . j·;:~ · 
por mcorporaçao dp BANCO COMERCIAL e DE INVESTIMENT,; SUDAMERl.,S, it1scnto I· ·,. ,: 
·no G_NPJ sob~ 61v;~0.165/0001;44), co[)l~~de nesta Capital, na J:.veni1a P~esid~nte' !u.s~Jij'lo 1 • '"· 

~ ; 1 Xub1tschek 005
• 2.235. ~: 2.04~.Bloc? A,~scnto no. Cadastro Nac1o~al de Pessoa Jund1~à_so~ 1:,/ ,· 

-< ôÚII\ero 90)(00.888/00.01-4.2, no Nu.._mero de Ident\.fi~o---c;,ie Registro da Empresa ntlfflero ,!,\., 
.\'PJ.I · ,353~031~2067, com s~~ E~t~t~ ~(\9ia1éonsolidçidç no :~nexo 1 da iAt,/a ~as Assemb~.ias._y.,er.ais f" ·:: 
~ls · /Ordmáfü( e Extraord~ãI:~a, ,reál1z~~as ao~ · 25 qe \ abnl· de 2012, \iiev1d~ent~ re,g1s.t~ad€! · p.a '{l:::f
, , 1§ ···- JUq~sP~ Ju)1ta Cot;)?.erc1al çlo ~stado_) {e São ·Paulo, sob n~ '263.3Sl9f.l2-8, em 20 deJunb,Q' de !.,:· .. 

"'. / 20.l ~P:este aí<:>". represe~tado confo!"Il:e o }artigo 2\ Parágr~fo Primeiro; do referi d~ ~tatutõ, por ·'!-:: :' 
·1 \ ,· seus p1retores u:ifra .. ftssmados f dev1damente ·.q~al~fi.cados~ com ez1d~reço-eo~rc1al na se~e do rc:·. 
~ outorgan.te e e.leição àonfiyn_1ada pela Ata de ~euniãq__ ~-º Conselho de Ad , .rn tração, reaftzada ,. ;,:, 
.f . aos 28 de mai~ de 2Ç13, devidamenteJegistrado ·na Juma Comer.ciàl do 1tsta de São Paulo, sob \ l. · 
~ {l~ 35,0.696/13-ls, em sessão de 11 de-sétembro p,e 2013, al.teràda peb/ ~ta de Reunião do ' : :· .. 
~ Cbnsélho de Administraç_ão, realizado aos 28 ~e maio de 2013, devid~ente registrado Df:l Junta1 ~.;,~ 
ª Comercial do Estadq de S~o Paulo, .sob1nº 31 '1.220/13-\ em sessão de-19 f e ~gosto de 201 \ pe]al .,?;,,., 

A.ta d~ Reunião do <2:0.l)Se!ho de Admigistração, realiz~a aos:-25 de junho de 2~113, devida1'lente 'l(
registrada na .h:u}~ Çomercial dQ Es~~ ~e São Paul o, ~qb nº 3.7~·1·99/ 1 }'1., eQíl. sessão de..20 .de V·.~ 

·. setembróAe 2013; .pela ~ta de Re.9rn.ao do Consell}.0 de Adm1ru.st.raçao, realizada a~ 28· de f.. ". 
agosto ~ 2013, dl:jvidan'ient~ registrada na Junta.léomercia~ do Estadó de São Paulo, sob nº r··.: . 

... 372.406/13-0/em 1,~ssão de l20 d~ setembro dr .1.013;,·pela p:ta d~ ~eul'}ião qo CQ.Q~~llio -~.f f ·' .. :.· 
· Administr~ção, ~aliá~ aos 26 de ~etembro d~2013.1,devidarnen},:6 re'gistrada· na' :Tunta qs>mercia'l f::.· 

do· EstaçlQ de Sã'ç> Pa~~ -so.b nº 394.128/13-8{ em séssão dê 09 6'e outubro de 2013:; pe~ Ata qe\ ,;\· 
Reµruãô. _çlJr Cohselho de Administração, re~lizacla aos 26 · de set'embro ~e 2013', devidamente l;,.,:.:· 

"registrada ~a JuntiComercial do Estado ~e São Paulo, so6 nº 4.6~:·~l3/l ~-8, er,n .sessão de 93 de} \~;\: 
deze~ro .de ,,40lll; e pela At~e R'e'uJíÚB:O ~o Conselho de A,.dmm1straçao, ryah~da ·aos àB dé t'.(\' 
outl).~ró -. de 201), de'\idamente registrada na. Junta Turnercial do .Estado de ' São Paulo, sob nº • ·· · 

\ 436,965113-7;.\m, ~.essã~ de· 05 de. n9ve1:1~ro de,-2.~1.t._ T_odos seus ato~ societários ficam j'.!)~;:: 
arquivados nesta i;ervent1a e?.1 pasta pI\ópna sob o,n~ero 0125/2014; BANCO BANDEPE ,

1 
;,::,. 

, S.A., com Sede nesta Capitàl, na Avenida Pz:esidente ifuscelino Kubitschek 'Fi,~· ,2041 ~ .2235 - 1:; ··: 

" bJq~~ (parte)- bairro Vil~ OlímRi_a, ,inscrito no GNPfsob _nº 10.866.?88{Ó°OOf-77. e no registro de !,:::·:\,.-./;., 

eínpres$ NIRE nº .26.300.03.33.~1. com su~ Q.)nsolidação Estatut~i~ r.ealizada na Ata .. das , ,. 
As~emb1eias 9rerai1 Ordiná~a e Extraõrdinária, realiza,da aos 30 de ~rli de 2Ó13, ?evidamente f.·, '.'.\ 

, regl~trad~ na. lunta: Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sçb nº 394.1741\]'::9, em \ k,/. 
sessa,o d~ 10 de. Qutubro de 20131 neste. ato representado nos termó'S <\à CAPÍ:J'ULO JJ.{.:- .DA J,iº 
ADMINISTRAÇAO, Ar,tigo 17, ,l'atágrafo Segundo, de sua çonsolidação ~cima 111end.onada \J :\ 

· peWs s~us Diretores ao : firtal assui"fldos e devidamente quàiific.ados, eleitos , eonforrrle Ata das ; .. :: ... . 
Assêmbleias Oerai~ .. OÍCfináriil e Extraordinária, realizad_a aos 3Q'cie abril de '2013~\levidamente :,:'·::"-\ 
.registrà~a q.a Junta.Jlomercial do Estado de S_ão Paulo, _sob n~63';971/12-0, em sessão de 21 de(· L · 
•junho de 2012. ífodos seu~ atp~ societários ficam arqufv~dos nes.ta s~rventia em pasta pr9pria sob ,. 1· · = 

o númér.o 0009/~014;, SAN'F ANDER LEAS~G Sf-lc ARRENDAMENTO MERCANTIL,,.- '!: 7·· 
com·~eqe em~atueri, ~este~Esta90 de São PaÜg,,i:~ Alameda ~aguai~nún;e~·6.)3 f, Paviip~nt9 ··\;. " 

\ . .s upenor, _y~e .. . f,-, ~n:~~nta ·no Cadio N~c1ona1~ ~. <ile e~soá
1 

J.und10~ s~b \n~mero )':,: · · 

,, , Jl~~~~~!H~~~~ \_ ./,,; :,; :: -~- -'. .. :'.~7~:~JW:~~:~:~~~~~º-,~'..:b,,ê R;11,ii: 
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· ~·. !) A .~~- ·'i)i~i .,i :1 ~:] f /\1jJJ ,n4 ·~. !} ~; ·~ ~· ,~, i-i)j :1 ) .. ~ //;, ·à\~ i;}z,. t;t f ~,l;, ' 
~ • .,:n, fl.. ,'r~ r, ?q.h ' ' J' • :;<,-, ., ,:A•. O ,;'/fl J • '/•#i• }I~ \ , . •?., ~•b•"'·"v,: 5; 7 ,L,'<'4.l',(io: A• <,;. , ,.,1 \.,,,o,..;,_:.,~- ,:.l., .. ,, ;;°~!2., ' 1~ ~~.~!.i>r,.'0'.?í~·_,t;,, '(".P:...1.-.~' ~A,rt~•;,:-'·'•j(,i:o,,,,•:,..,1'~""1..::"~~~ '""f(- "'~'J"";f~..,.-...:,~,.., • ., l' ., . 'O''/i,. .... ~·,;•,'t...-i.!,n'.,IJ'. :.~a;,v,v-:,t/.~{!.~-1(-i'•'~ ~ .. ~- .._:,:-.;_,;:-.,,~-4 ...;t._ :-:,_•::::g:_.... ·"'."::"_.,,~ l 

~~,-. l ',l; .-:.,;-.J.;....-..;_._'\o.t.°!/' .~ "' • Jf.fl ~..... ,r,.;;:M, _.,f' ., 1 ",f'J.""' \ , "r -·~~• ,' I, • ' ,""r-'.,,. \ •. :,,i;,~(t - .. ~,• .._ .,>".,; ,1 i':-, ! ' • • ... • ' •, • • , ,..,.,._ .. _ _ ._, .. ,-• .. ___., • • • -~! ..... ,t,. .. ,,. ,>, ' , -;-·J""~, •,õ\.T, .- ' •-• • ,I" '°.J' _, "J,'' • ' ... , - , 1•• \ . ''°' ) : . \ \ ·· · J i.,. 
f 292.940.048~05; DEJOJµ PI~ SILVA ·E , SANTOS, casada, inscrit.(l n/ OAB/SP sob o nô l f.:· 
' 1 ?5.949 e inscrita no CPF/MF sol5.p nb 182.8d6.908-67; E;J..,AINE ~iL VÁ DE SOUZA~' c,asada,\ i·::·· · 

1 .jpscrita.,pa OAB/SP sob nº 263.605, e no tPF/MF sob nD;,°JOl.944.118-85; 'FABIANA OMES ; . 
FRàLLONARDes casada, inscrita rta OAB/SP riº 217.015 e no Cff/MF sob o nº 286, ' 9.438- l. . 
·13~F\ERf'lANDA IDRAICHI, casada, insqrita na OAB/S;P sob nº 233.513,,~ no .'Ç}3FIMF'sob nº 1, 
221..542.408-79; FERNANDA ORTONA, diyorciada, inscrita na OAB/SP sob nº 250.004, e·no j.,,-; 

\ ~CPF!Mf sob nº 27~.473p18-4l; ÇUSTAVP /RIBEIRO, OLIVEIRA, casado, ,inscrito no !· 
-.. q'AB/~P ·sob nº 216.905,.- e no"CPF/MF soblnº 169.324.8518-18; JANICE .DE SA GARAY, /! 1 

cj;lsada, · inscrita na .OAB/~P sob nº 266.279 'e._ inseri? no ·CPF/MF sob o \nº 764.632.220-20; . i ,·. 
JULIANA ROÇCO DE QLIVEI,RA} cJsada, inserir~ na QA\BfSP _sob, p º 230.465, e no / ,J;/. 
ÇPF/MF s~b nº 291.116.898-46; LID\NA MARIA DE SOUSA G~OIELLI,1 casada, inscrita qa ;_1 
OAB/SP so~º.343.135, e nó CP~/MF ·Job nº 229.386.788-94; MARIA EUNICEIGONZALEZ 1;1 \ 

1 

BRUDER ALBERTI,\ separada, judicialmen~, inscrita na OAB/SP sob nº 105.751, e no :·.1., 
Ir .CPF,JMF sob nº 033,.429.638-24; PAULA ANTlJNE& F~N;CO, casada, inscrita ria OSB/SP r:.v 

soo nº 267,24'8, e · no CPF/MF sqb nº 31,o/809:8]8-13; RENATA A}(EMr;PACHECO . L:: 
FE~JRA, €asé\da, iqscrita náOAB/SP so?' nº ?22.373-, e ~o CPF/MF se,15\,0 2~720.618-03; "i::.\\ 

, R0:6E)l.TA OLIVEIRA FARIA, , casada~1 senta na OAB7-SP sob nº 2~'6.183, -e-no CPF/MF f:). 
, sob .. nt 303.~81.538-89; ROSA·. MJtL~NA A SILVA, casada, if}sorit~· ~a/\)AB/SP sob- nº )fo, ·

J28.19,1, e \io . CPF/f\.1F \Sob "n · 1115.6 6.698-80; .. eT SUELI H!.P.OLfI;O DE. SOUZA. .... · 1\:;
TRJGUEffi.O, càsadi,' inscrita na OAJ3/SP sqb .nº 66..364, e·no CPF/MF sob n~ 032.41,8.608184; \ ';,(' 

~ toQ.os . .bt:aftilei~os, ·advÓ§ad9fe, com endêreço·· co~ e.,rô13il ~es~11 Capita~, ~a A v:efnida Presidente. ~~ 
. , Juscelmo. :i<,ubitschek n · 2_.Ô41 e 2.~35; Aos ·qua\s ~onferem ,poderes, agmd~ isoladamente ou J 1r.· ·· 

eµ1 ,conjuqto de _dois, iedependent~ d.a ordem_ de nont..eação; p~a: (a) no foro em gerl;!l, nos .i·;,, 

ttj{rh.os do Artigo 38 do. Código de Processo Civil,. podendo re.ceber citações, intimà"Ç'ões, prest~__..' 1:r; 
tj~poimento pessoay eín Juízo, co~essru,:, '· transrgir,. desistir, renun4/,ar, j~ntar e/ou ~etirar il.! 
documentos, u'sar dos recursos legais, levántar d~pós1tos, receber e dár RU1tações rel.at1vas-la !:·\. 

~ , pendências Jucficipis, assinâf termo de liberação de ~jpoteca, as~irrár auto de adjudicação; nomeàr fí,:) 
; , \ preposto.s, r~querer falência,\ promover notificações 'judiciais ~ extrajudiciai-S-:- ':'.istoll'ias, poderes L 
i · pa~a:a .reto1;1aâa ~e brns dados ~!11. garanti~ de alien~çã_o ~duciária e:n pro1~dimento~extraj u<,iicial, 1 /:i{ 
; re9tllerer leilões Ju~to 'aos\cartól}jbs de rég1stros de 1move1s (? r~part19õe~ ~r.I?peteptes, ?e~ ~on::o \. (1\l ª · c9nso'lidar a proprieda~e em nôme,.clo bânco (b) em processos '4e falenc1a, reoµJJ.eração Jud1c1al ó,u ::::·:! 
! · .. extrajudiciaj.l _apresenfar '~e?l~rações de ... c~édito ~~ impógni,:ç,ões, bem coq,\o representar .~s · V'!" 
~ 1 Out_o~gantes p~r~~e orCohljtes e Assembleias Ge ., s de Creddre~ n<;>S)i>rocessos d.e Re~up~raçao l;if· 
i \ Ju~1c1al e F~enc1a, b~m corno nos/pl~os de Recu .~~aç~o !3~t~Jud1c1~,po~e~do paJ11c1,par das t;., 
g deh?erações e pr?fenr-v.o~os; (e) em .resp.osta a <;>ficrof Jud1.~1ais e. adrrt.1q1~tra~1vos. e ('d~ pe1:ante (;/ 
; qu~1squer repart1çõ.es publicas, --seJa.i;n federais, /~stad~a1s ou mJru'c1prus e .autarqu1ca~, i-!·:r; 
- promov~riflO regiStfO$, averb~ções, inscrições e seus cancelamentos, protes~QS .cambiãis de títulos, ;,;,.'. 

) desistência db, profrsto, requeren4o o q~e for mi1ter nq,.,interesse dos OVt9fgantes, adjudicar e }') 
arrem.atar }?ens, apr~s~ntar ~fesa~recla?1açõ.es, co?sultas, r_ec~rsos ~ pedidos de ~econsideração , 1'.f· 
perante t<!das as ;au~o~1c;iades ad.m11:ustrat1va~, mclus1v~ Prefe1tu~as;'T:rl5una1 çle TmRostos e T~xas · ~>: 

. . . . ~o Estado,.,-Con~elhos de O,ontr(bumtes . usando para esses fin~ 1ryclus1ve o~. p~dfres ·constaptes da '!;;, ,_:, 
r. :,·~~ 1 . letra "a". s~ra, .pddendo nomear frepo~os"i'k>s Outorgantes, fixando a~ atnbu1çoes respectivas no p1 ... 
·· :~,X'· irístrqmerito competente e substa:belecer no todo ou em part.e os' podéres constantes do presente ( [i·!:·.~: 'lit .. niand~o,._'sempre com reservas. ; de iguais poderes, .enfim praticar .os atos que se fi,zereln / .(;:~ 

·;:· '.:W,--.. / necessanos ao bom e ,~el '?llffiPn~ento do:presente mandatq,. 0s representantes dos Outorgantes, 1·'.J 
. t:n~:_'. ~om tnd~reç4comerc~a! ~ sua Sed,e~ .s.ã.o ,os ~eBI?~s: JOAO GUI~HERM~ .DE AN~~E H{ 
.. , .. i'''~). 1( SQ CONSIGLIO, bras1leiro.?--cas~dõ;-econom1sta, portacj.or da Cédµla de Jdenhd~de RG numero )!;: .... 
. , ~}~ ·. ·.r.:., , 

1
16.602.546 SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob número 1Ã'9.038.148~63; AM~CIO ACÚRCIO !~::' 

'· !}/~!~~~ t' ·, GOUVEIA, brasileiro, cas:ado, contabi)ista, portador do RG nº 52.782.974-2' SSP/SP, ipsc'rito. p_o 1;'.1:~ 
;•I, ..... ,i., i,,, · éPF/MF se,p nº 73$'.075.1277-34; \0SCAÍVRODRIGUEZ HER.RERO, espanhoY, solte1fo, Jv.· · 

/ \ ~ ·-·· administrador, portador do RNE qt V.485694-0, inscrito no CPF/MF sob Ó\ nº 060. p!5.177-J6; j{i:, 

\
'{ "( . REGINÀLDO ~NTONIO IUBEIRO, brasileiro, separ~do judiciaii:nente, econom.Y~t~, .. P~rtád9r ... .. { ,, 
'\,.;,; . ) do RG nº ··,18:108:'117~7-SSP/SPi; insc~it? _p.o CfF/MF sob ... o hº '"99I.440.77.8, 31; _MA\~R(I). i('1· 

{ ~~· • .,_,,,.,.. SIEQUEROLI, brasileiro, casa46, adnurustrcjld~de empresas, portador da carteua de 1d~nt1dade (f:,. 
l;i:,~~\~~:·r:ir.:!/ RG hº. 6.845.931-SSP/SR, ins'cr~to. no CPF/MF so.b. o nº. 011 .'585.128-30; ~~O ~~~.GIO (:

0 
.. 

fiFunc1ad .. m 124a1 \ SILVEI~ (?ARVALi,p:; brasile1ro, \casado, ~mm1strado.r, PÇ>rtfili?r d~. ~9. n , 13._?~? :5.~9.-.,, 1
1
.·.,::, 

( . ~ : '.i ~SP/SP, m~çnto~hÓ .. CJ:>~F 's.ób o p9 0;25.44f 898.-:30:· E de .como'asS1ii1,/ d~,s~ei:atn do que âof ,·,_· )>·· 

' . '. L~ ~-!-lHIIII ,. ~ 'i :, < \, •·. : ~;~~~!~ri:~~~ifN~ < .. 1 ;;, 
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\... . . . ' ·PÀko ROBER~O FERNA.NVES
1
, ?.°· Tabelião de .! í · j'./Jê 

Notas d.esta comarca de São Paulo, Capital, no uso ....__ .... L;-.....;,. 

\ , .,,.\. -1e su~ atribuições legais, .. i Í / ; \ ··-~... !f · 
I 

· . . \ I . ) / t;-. 
C"E R T I .F{' I C A, com fundamente no ; que dispõe o ít~m '51, CapJtólo XIV---do : : 
Provimento 58/89, da Egrégia Corregedoria Geral/cÍ~ Justiça do Estado de Slo ltaµlo, e.e. l/• ... 
artig<f ?º, in.ciso II, da Lei Federal ·8.935/94, atendendo :a pedido ver'&.al de-;1 pessoa r:·:: 
interess~d.a, que revendo em cartório, os respectivos livros de ngtas ~le rio de nº. 10352, 1:.; ·. 

~às fls. ~9J, yeá-fiquel constar a ....-pr~curação cujo t~or __ .integral .'é o ~eguinte: <• 
~ ./ ,,SUBSTABELECIMENTO PARCIAL DE': PROCURACA-0 BASTANTE :ouE--- !: · ,' 
! "" FAZEM: ALEbê.ANDRE ROBERTe CASTELANÚÁ DEBORA\ PIRES 'sILVA E ;:: . t SANTOS. = SAIBA;M qpantos ~ste público instfllinento de substahelecimentq-)par,ciál 'de ( r t! 
..,. /·m~dato bastanta:v!t,,em. ~ue, aos ~ E TM,S, (23) dias, do mês de MAIO do 'ano_ pe ;<: : 
ij D01$ MJI/E.QUATORZE (2014); nesià CidaUe e Comarca da Capital do Estado de São\ 1fü:;. 
: / Paulo, .perante·füim Esctevente A\ltori:zado do. 9° Tabeiião,9e 1)1'9tas, ~oníp~_ecer~ co~o (t 
i SUBSTABELEC~NTES: ALEXANpRE RO~ERTO-CASTELANO, casado, t~~crifo J,:: 1 •• 

; -~ OAB/SP sob nº 1Q5.66f, 1e no ·ÇPF&1Fr sop· nº 261.31.5.ef28-61; DE.HORA PIRES\ r··· 
i ..- SIÉ.VA, E S.t\_N·TOS,.càs~a, !Ínscrltá na OAB/8.P. ~ob 9-. nº 155.9,~9· e no pP~/1v1F so? ºf'if- \ fi/k 

/ }82.8~6:908-67, ambos• com endereço .come:c1a~ nesta Capital" na· Av_. Pr~s1d,~te \:! ,. 
Jqscelmo Kubitscfeck nº 2041 e 223?, Vila Ol~mp1a;_ ~s ~resentes,)lue se Jdenti~caram r.'t' 
attl~vés /çios documentos supra menc10n~dos, o,a I exibidos, e do que dou fé. B;' pe~s \:,:'.: 
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(15) 3228-5148, Sorocaba-SP - E-mail: sorocaba2cv@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min àsl9h00min 

ProccJFísico nº: 

Classe - Assunto: 

Requerente: 

CERTIDÃO 

0024980-39.2009.8.26.0602 

Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência 

Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que procedi as devidas anotações quanto aos procuradores 
de fls. 1185. Nada Mais. Sorocaba, 03 de agosto de 2015. Eu, _, Lina 
Manos Mor Lima, Escrevente Técnico Judiciário. 
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ADVOGADO 

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

Proc. nº 0024980-39.2009.8.26.0602 
Nº de Ordem: 1152/2009 
Recuperação Judicial 

O 4 ~ 

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, tendo em vista o R. despacho de fls ., 
manifestar nos seguintes termos: 

Pelo R. , Despacho de fls ., dando uma 
ultima oportunidade para a Devedora efetuar o pagamento das parcelas em 
atraso do Plano de Recuperação aprovado em AGC, determinou este R. 
Juízo que a devedora efetuasse o referido pagamento no prazo 
improrrogável de 1 O dias. 

Devidamente intimada a Devedora na 
pessoa de seu 1. Patrono, o prazo concedido decorreu sem qualquer 
manifestação e, principalmente sem que a Devedora efetuasse o pagamento 
das parcelas em atraso. 

Com a falta dos depósitos previstos no 
Plano de Recuperação, a Recuperanda se tornou completamente 
inadimplente, visto que deixou de efetuar os pagamentos prometidos no 
plano de recuperação judicial. 

Deixe claro ainda que a questão relativa ao 
levantamento do numerário soerguido pelo ltaú Unibanco S/A. , já foi 

= -
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ADVOGADO 

decidida inclusive em sede de recurso, o qual não deu provimento a tese 
trazida pela devedora. 

Não sendo efetuados os depósitos 
prometido no plano de recuperação, a devedora tornou-se totalmente 
inadimplente, devendo a recuperação judicial ser convolada em falência, nos 
termos do art. 73, IV da LREF que prolata: 

Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de 
recuperação judicial: 

IV - por descumprimento de qualquer obrigação assumida no 
plano de recuperação, na forma do§ 1° do art. 61 desta Lei. 

Por sua vez, estabelece o art. 94, Ili , "g" da 
LREF que a recuperação judicial será convolada em falência, caso o 
devedor deixe de cumprir no prazo estabelecido, obrigação assumida no 
plano de recuperação judicial. 

No caso, conforme já demonstrado não foi 
realizado os pagamentos devidos. A Recuperanda não efetuou os 
pagamentos prometido aos credores, portanto, é devedora de mais de 2 
parcelas. 

Em que pese todos os esforços e 
cobranças feitas pelo administrador judicial para a regularização dos 
pagamentos, a verdade é que a devedora não conseguiu cumprir seus 
compromissos, mesmo sendo dada a ultima oportunidade por este R. Juízo. 

Em se tratando de pedido de convolação 
de recuperação judicial em falência, desnecessária a formação de incidente 
processual, podendo o pedido ser feito nos próprios autos da recuperação. 
Neste sentido a jurisprudência: 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA -
DETERMINAÇÃO DE FORMAÇÃO DE INCIDENTE 
PROCESSUAL, COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS 
JUDICIAIS AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL 
CONVOLAÇÃO QUE TEM POR FUNDAMENTO O INCISO IV 
DO ARTIGO 73 DA LEI 11 101/05 - CONVERSÃO QUE É 
INTEGRANTE DO PROCEDIMENTO DA RECUPERAÇÃO, A 
SER REALIZADA NOS PRÓPRIOS AUTOS, COMO 
SEQÜÊNCIA DO PROCEDIMENTO DISPENSA DA 
FORMAÇÃO DO INCIDENTE E DO PAGAMENTO DE 
CUSTAS JUDICIAIS -AGRAVO PROVIDO PARA ESTE FIM 
(T JSP - AI nº 575.420-4/0-00, rei Des. Elliot Akel, j . 
29.10.2008). 

Escritório: Boulevard Dr. Braguinha, 45 - 7.0 andar - Conj. 73 - Fone (15) 3232-8252 - CEP 18010- 20 - _...Sorocaba - SP 
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ADVOGADO 

No mesmo entendimento, trazemos a 
colação a doutrina de MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO (in "Lei de 
Recuperação de Empresas e Falências Comenta", Editora RT, 4a edição, 
da, pg. 196/197): 

"Trata-se aqui de caso no qual foi ajuizado o pedido de 
recuperação judicial e, durante o transcurso do feito, ocorrendo 
algumas das situações abaixo previstas, deve o JUIZ decretar 
a falência Em tal caso, decretada a falência, dá-se imediato 
prosseguimento ao feito nos próprios autos, normalmente 
fazendo correção na autuação, ou seja na capa dos autos, para 
que conste que se trata então de falência 11 

Finalmente o entendimento do E. Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo: 

Agravo de Instrumento - Recuperação Judicial - Convolação 
em falência - Impossibilidade da superação da crise 
econômico-financeira da devedora. 

Não havendo dados objetivos que permitam supor que a 
agravante tenha condições de superar sua crise no regime de 
recuperação judicial, mas, pelo contrario, evidenciada sua 
incapacidade para o cumprir do plano preestabelecido, de 
manter-se a sentença que convolou a recuperação judicial em 
falência. 

Agravo conhecido e improvido 
(T JSP - AI nº 516.366-4/3-00, rei. Des. Lino Machado, j. 
28.5.2008) 

Contudo, esgotadas todas as 
oportunidades para a Devedora efetuar o pagamento das parcelas 
prometidas no plano de recuperação judicial, não resta outra alternativa ao 
administrador judicial, senão requerer a convolação da recuperação judicial 
em falência, nos termos do art. 73, IV da lei 11 .101/05. 

Termos em que, 
P. Deferimento ~ 
SORO ABA, 30 dê julho de 2015. \ 

( JOSÉ CARLOS 
Administrador Judicial 

OAB/SP - 65.040 

Escritório: Boulevard Dr. Braguinha, 45 - 7 ° andar - ConJ. 73 - Fone (15) 3232-8252 - CEP 18010-120- Sorocaba - SP 



--

Processo Físico nº: 

Classe - Assunto: 

Requerente: 

CERTIDÃO 

0024980-39.2009.8.26.0602 

Recuperação Judicial - Recuperação j udicial e Falência 

Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que houvesse manifestação da 
Rccuperanda. Nada Mais. Sorocaba, 20 de ago to de 2015. Eu, __, Thiago 
da Silva Vieira, Escrevente Técnico Judiciário . 



Processo: 
Requerente: 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo \\ (.\ \ 
Comarca de Sorocaba 

JUIZO DE DIREITO DA 21 VARA CIVEL - CARTÓRIO DA 2ª. VARA CI 
Rua 28 de Outubro, 691 , Alto da Boa Vista . Sorocaba • CEP 18087..080 • Fone: (15) 3228· 

e-mail: sorocaba2cv@tjsp.Jus.br 

DESPACHO 

0024980-39.2009.8.26.0602 - Recuperação Judicial 
Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 

Em 31/08/2015 09:24:45 faço estes autos conclusos a Meritíssima Juíza de Direito, 
Ana Maria Alonso Baldy Moreira Farrapo. 

Ora. 

Vista ao Ministério Público. 

Após, conclusos COM URGÊNCIA. 

Sorocaba, 27 de outubro de 2015. 

DOCUMENTO A SINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

Processo nº 0024980-39.2009.8.26.0602 - p. 1/1 
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TRIBUNAL DE J USTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO .,.. ,,~, 
• m • E coMARcA oE soRocABA 

..., S ~ -p FORO DE ~OROCABA 
'*' ;- • 2ª V ARA CIVEL 

JM,lH-naaooa;co • Rua 28 de Outubro, 691, ., Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: 
(15) 3228-5148, Sorocaba-SP - E-mail: sorocaba2cv@tjsp.jus.br 
Hodrio de Atendimento ao Público: da s 12h30min às19h00min 

Processo Físico nº: 

Classe Assunto: 

Requerente: 

Tipo Completo da 
Parte Passiva Principal 
<< Nenhuma 
informação disponível 
>>: 

ATO ORDINATÓRIO 

0024980-39.2009.8.26.0602 
Recuperação Judicial - Recuperação judicia l e Falência 

G erbo Engenharia e Manufatura Lida 
Nome da Parte Passiva Principal << Nenhuma informação disponível >> 

Ato Onlinatório 

V ista ao M inistério P úblico. 

Sorocaba, 29 de outubro de 2015. 
Eu, _, Loidc Cristina Siqueira, Escrivão Jud icial l. 

RECl=F.UOO EM 
O 3 t: ' 2015 

14ªPJ ROCABA 
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• 77;. 'E COMARCA de Sorocaba :,s- -P FORODE~OROCABA 
• 1'9 • 2ª VARA ClVEL 

, .. ... u.iaoKir. , Rua 28 de OuLubro, 691, ., Alto da l3oa Vista - CEP 18087-080, Fone: 
(15) 3228-5148, Sorocaba-SP - E-mail: sorocaba2cv@tjsp.j us.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min 

CERTIDÃO 

Processo Físico nº : 0024980-39.2009.8.26.0602 

Classe Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência 

Cerbo Engenharia e Manufatura Ltda Requerente: 
Requerido: Nada Consta 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que o autos foram entregues com carga ao MINISTÉRIO 
PÚBLICO cm 29/ 10/ 15 e foram devolvidos ao cartório cm 05/11/2015, com 
manifestação já juntada t, fls. 1192 e verso. Nada Mais. Sorocaba, 03 de 
ch::zembro de 2015. Eu,_, Sandra Flores, Chefe de Seção Judiciário. 
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Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
Comarca de Sorocaba 

Processo: 
Requer en te: 

JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL - CARTÓRIO DA 2ª. VARA CIVEL 
Rua 28 de Outubro, 691, Alto da Boa Vista · Sorocaba • CEP 18087 -080 • Fone: (15) 3228-51 

e-mail: sorocaba2cv@tjsp.jus.br 

SENTEN A 

0024980-39.2009.8.26.0602 - Recuperação Judicial 
GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA 

Em 03/12/2015 13:07:45 faço estes autos conclusos a Meritíssima Juíza de Direito, Ora. Ana 
Maria Alonso Baldy Moreira Farrapo. 

Vistos. 

GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA requereu 
sua RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Preenchidos os requisitos do art. 51 da 
Lei 11 .101/2005 - LFR, foi deferido o processamento da recuperação (fls. 
139/140), nomeando-se administrador judicial. 

Homologado o Plano de Recuperação (fls. 586/589). 

Durante regular tramitação do feito, a Recuperanda não 
honrou o Plano de Recuperação Homologado e, tendo decorrido cinco 
anos da apresentação do Plano e mais de três anos do vencimento da 
primeira parcela, não houve comprovação do pagamento, apesar das 
inúmeras oportunidades. 

É a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 

Em que pese as oportunidades oferecidas, não houve o 
pagamento sequer da primeira parcela do Plano de Recuperação 
Homologado, ainda que concedido dois anos de carência e decorridos 
mais de três anos do vencimento da primeira parcela. 

Ante o insucesso das disposições constantes do Plano de 
Recuperação Judicial apresentado, da carência concedida e da inércia 
da Recuperanda em cumprir suas obrigações legais, nos termos do 
artigo 73, inciso IV, e artigo 99, ambos da Lei nº 11 .101/05, DECRETO A 
FALÊNCIA, aos 10 de dezembro de 2015, às 14:00 horas, de GERBO 
ENGENHARIA E MANUFATURA L TOA., estabelecida na Avenida Victor 
Andrew, 4.384 - Bloco 11811 Éden - Sorocaba (SP), CNPJ 
68.329.325/0001-56, tendo como soc1os administradores JOSÉ 
GERBOVIC, CPF 520.904.188-34; ZAIDE GIANTIN GERBOVIC, CPF 
308.159.888-50; e, LEOSMAR GONZÁLES MARTINEZ, CPF 
340. 627. 008-59. 

Proces o nº 0024980-39.2009.8.26.0602 - p. 1/3 



1 f{IJII \ \I IH JI '-1 H,, 

JI 11uu11• 

Portanto: 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ,,°'<;; 
Comarca de Sorocaba 

JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL - CARTÓRIO DA 2ª. VARA clv 
Rua 28 de Outubro, 691, Alto da Boa Vista . Sorocaba • CEP 18087-080 • Fone: (15) 3228-51 

e-mail: sorocaba2cv@tjsp.jus.br 

1) Nomeio como administrador judicial (artigo 99, inciso IX) 
o escritório ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL L TOA. (com regular 
habilitação perante este Juízo), na pessoa de sua sócia ANTONIA 
VIVIANA SANTOS OLIVEIRA CAVALCANTE, , para fins do artigo 22, 
inciso 111 , devendo: 

1.1) ser intimado pessoalmente, para que em 48 (quarenta 
e oito) horas assine o termo de compromisso, sob pena de substituição 
(artigos 33 e 34 ); 

1.2) proceder a arrecadação dos bens e documentos (artigo 
11 O), bem como a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no 
local em que se encontrem (artigos 108 e 11 O), para realização do ativo 
(attigos 139 e 140), sendo que ficarão eles "sob sua guarda e 
responsabilidade" (artigo 108, parágrafo único), podendo providenciar a 
lacração, para fins do art. 109, informando, ainda, ao juízo, quanto à 
viabilidade da continuidade das atividades da empresa (artigo 99, inciso 
XI); 

2) Fixo o termo legal (artigo 99, inciso li), em 04/02/2009, 
90 (noventa) dias anteriores ao primeiro protesto (fl. 27). 

3) Determino a apresentação pelos falidos (artigo 99, inciso 
Ili ), no prazo de 05 (cinco) dias, da relação nominal dos credores 
atualizada, indicando endereço, importância, natureza e classificação 
dos respectivos créditos, "se esta já não se encontrar nos autos", sob 
pena de desobediência (Código Penal, art. 330) e de multa em valor até 
20% sobre o valor da causa (Código de Processo Civil, art. 14, V e 
parágrafo único). 

3.1) Observado o artigo 81 , §2°, sob a mesma pena, devem 
os administradores da falida cumprir o disposto no artigo 104, ficando 
designada audiência para o dia 10/3/2016, às 11 :00 horas, para 
assinatura do termo de comparecimento, intimando-se, também, para 
tanto, o Administrador Judicial e o Ministério Público. 

3.2) Fica advertido, ainda, que para salvaguardar os 
interesses das partes envolvidas e verificado indício de crime previsto na 
Lei n. 11 .101 /2005, poderá ter a prisão preventiva decretada (artigo 99, 
inciso VII). 

4) Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para os credores 
apresentarem "suas habilitações ou suas divergências quanto aos 
créditos relacionados" (artigo 99, inciso IV, e artigo 7° § 1 º), ao 
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Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
Comarca de Sorocaba 

JUIZO DE DIREITO DA 21 VARA CIVEL - CARTÓRIO DA 2ª. VARA CIVEL 
Rua 28 de Outubro, 691, Alto da Boa Vista· Sorocaba • CEP 18087-080 • Fone: (15) 3228-51 

e-mail: sorocaba2cv@tjsp.Jus.br 

administrador judicial, devendo ser observados os termos do edital e 
chamamento de credores a ser publicado oportunamente, observando-se 
o previsto no artigo 80-LFR. 

5) Determino, nos termos do artigo 99, inciso V, a 
suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido (empresa), 
ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1 ° e 2° do art. 6° da mesma 
Lei, ficando suspensa, também, a prescrição, até o encerramento da 
falência . 

6) Proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou 
oneração de bens do falido, sem autorização judicial e do Comitê de 
Credores (se houver), ressalvados os bens cuja venda faça parte das 
atividades normais do devedor desde que "autorizada a continuação 
provisória das atividades" (artigo 99, inciso VI). 

7) Determino a expedição de ofícios (artigo 99, incisos X e 
XIII) aos órgãos e repartições públicas (União, Estado e Município; Banco 
Central, DETRAN, e DRF), autorizada a comunicação "on-line", 
imediatamente, bem como à JUCESP para fins dos artigo 99, inciso VIII , 
e artigo 102. Proceda-se, via sistemas informatizados, a busca de bens 
em nome da falida. 

8) Determino a expedição de edital , nos termos do artigo 
99, parágrafo único, da Lei 11 .101/2005. 

9) A fim de imprimir celeridade e evitar intervenções 
estranhas ao curso do procedimento principal, atualize-se o sistema 
informatizado, mantendo-se somente a falida e o Administrador Judicial. 
Corrija-se a classe processual para FALÊNCIA. 

1 O) Deverá o Dr. José Carlos Kalil Filho, que exerceu a 
função de Administrador Judicial durante a fase de Recuperação Judicial, 
apresentar o respectivo relatório em quinze dias, sob pena de exclusão 
do quadro de peritos. 

Intime-se o Ministério Público. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. 

Sorocaba, 1 O de dezembro de 2015. 
1 DOCUMENTO AS INADO DIGITALMENTE NO TERMO DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
1 IMPRE ÃO À MARGEM DIREITA 

1 OEZ ?O ~ 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Jll"""'Al>""~ 
• ,. COMARCA DE SOROCABA ::1 s Pt:: FORO DE ~OROCABA • * • 2ªVARA CIVEL 
.,.ro .... -,1un, Rua 28 de Outubro, 691, ., Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: 

(15) 3228-5148, Sorocaba-SP - E-mail: sorocaba2cv@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min àsl 9h00min 

CERTIDÃO 

Processo Físico nº: 0024980-39.2009.8.26.0602 

Classe - Assunto: Falência de Empresários, Sociedades Empresãriais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência 

Falido (Ativo): Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 

Requerido: Nada Consta 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que foi procedida a correção da classe deste processo para 
Falência, bem como foi incluído no cadastro do sistema o escritório ACFB 
AOM JUDICIAL LTDA. na pessoa de sua sócia, Sra. Antonia Viviana S. O. 
Cavalcante, como administradora judicial. Certifico mais que, deixo de 
excluir, por ora, o Dr. José Carlos Kalil Filho do cadastro de partes deste 
processo, diante do item "10" de fls. 1196. Nada Mais. Sorocaba, 11 de 
dezembro de 2015. Eu,_, Carmen Lúcia Fernandes Mastroto, E crevente 
Técnico Judiciário. 



-------------------------------....... '~:( BRUNA MARTIN GRANATO ~ 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

BRUNA MARTIN GRANATO 
sexta-feira, 11 de dezembro de 2015 15:15 
'contato@acfb.com.br' 
INTIMAÇÃO - NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. 

Referente ao Processo 0024980-39.2009.8.26.0602 - Recuperação Judicial - Convolada em Falência 
Requerente/ Falido: GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA 

PREZADOS REPRESENTANTES DO ESCRITÓRIO ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA 

Pelo presente, intimo Vossa Senhoria para as providências no sentido de dar cumprimento à respeitável 
decisão de DECRETAÇÃO DA FAL~NCIA que segue: 

"Vistos . GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA requereu sua RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
Preenchidos os requisitos do art. 51 da Lei 11.101/2005 - LFR, foi deferido o processamento da 
recuperação (tis. 139/140), nomeando-se administrador judicial. Homologado o Plano de Recuperação 
(tis. 586/589). Durante regular tramitação do feito, a Recuperanda não honrou o Plano de Recuperação 
Homologado e, tendo decorrido cinco anos da apresentação do Plano e mais de três anos do vencimento 
da primeira parcela, não houve comprovação do pagamento, apesar das inúmeras oportunidades.É a 
síntese do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Em que pese as oportunidades oferecidas, não houve o 
pagamento sequer da primeira parcela do Plano de Recuperação Homologado, ainda que concedido dois 
anos de carência e decorridos mais de três anos do vencimento da primeira parcela. Ante o insucesso das 
disposições constantes do Plano de Recuperação Judicial apresentado, da carência concedida e da 
inércia da Recuperanda em cumprir suas obrigações legais, nos termos do artigo 73, inciso IV, e artigo 
99, ambos da Lei nº 11.101/05, DECRETO A FAL~NCIA, aos 10 de dezembro de 2015, às 14:00 horas, de 
GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA., estabelecida na Avenida Victor Andrew, 4.384 - Bloco "B" 
- Éden - Sorocaba (SP), CNPJ 68.329.325/0001-56, tendo como sócios administradores JOSÉ GERBOVIC, 
CPF 520.904.188-34; ZAIDE GIANTIN GERBOVIC, CPF 308.159.888-50; e, LEOSMAR GONZÁLES 
MARTINEZ, CPF 340.627.008-59. Portanto: 1} Nomeio como administrador judicial {artigo 99. inciso IX} 
o escritório ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. {com regular habilitação perante este Juízo}. na 
pessoa de sua sócia ANTONIA V/VIANA SANTOS OLIVEIRA CAVALCANTE • • para fins do artigo 22. inciso 
Ili. devendo: 1.1} ser intimado pessoalmente. para que em 48 {quarenta e oito} horas assine o termo de 
compromisso. sob pena de substituição {artigos 33 e 34}; 1.2} proceder a arrecadação dos bens e 
documentos {artigo 110}. bem como a avaliação dos bens. separadamente ou em bloco. no local em 
que se encontrem {artigos 108 e 110}, para realização do ativo {artigos 139 e 140), sendo que ficarão 
eles "sob sua guarda e responsabilidade" {artigo 108, par6qrafo único}. podendo providenciar a 
lacração, para fins do art. 109, informando. ainda. ao juízo, quanto à viabilidade da continuidade das 
atividades da empresa {artigo 99. inciso XI}; 2) Fixo o termo legal (artigo 99, inciso li), em 04/02/2009, 
90 (noventa) dias anteriores ao primeiro protesto (fl. 27). 3) Determino a apresentação pelos falidos 
(artigo 99, inciso Ili), no prazo de 05 (cinco) dias, da relação nominal dos credores atualizada, indicando 
endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, "se esta já não se encontrar nos 
autos", sob pena de desobediência (Código Penal, art. 330) e de multa em valor até 20% sobre o valor da 
causa (Cód igo de Processo Civil, art. 14, V e parágrafo único). 3.1) Observado o artigo 81, §22, sob a 
mesma pena, devem os administradores da falida cumprir o disposto no artigo 104, ficando designada 
audiência para o dia 10/3/2016, às 11:00 horas, para assinatura do termo de comparecimento, 
intimando-se, também, para tanto, o Administrador Judicial e o Ministério Público. 3.2) Fica advertido, 
ainda, que para salvaguardar os interesses das partes envolvidas e verificado indício de crime previsto na 
Lei n. 11.101/2005, poderá ter a prisão preventiva decretada (artigo 99, inciso VII) . 4) Fixo o prazo de 15 
(quinze) dias para os credores apresentarem "suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos 
relacionados" (artigo 99, inciso IV, e artigo 7º § 1º), ao administrador judicial, devendo ser observados os 
termos do edital de chamamento de credores a ser publicado oportunamente, observando-se o previsto 
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no artigo 80-LFR. 5) Determino, nos termos do artigo 99, inciso V, a suspensão de todas as aç;~~~u~ 
execuções contra o falido (empresa), ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 22 do art. 6!! da 
mesma Lei, ficando suspensa, também, a prescrição, até o encerramento da falência. 6) Proíbo a prática 
de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do falido, sem autorização judicial e do Comitê de 
Credores (se houver), ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor 
desde que "autorizada a continuação provisória das atividades" (artigo 99, inciso VI) . 7) Determino a 
expedição de ofícios (artigo 99, incisos X e XIII) aos órgãos e repartições públicas (União, Estado e 
Município; Banco Central, DETRAN, e DRF), autorizada a comunicação "on-line", imediatamente, bem 
como à JUCESP para fins dos artigo 99, inciso VIII, e artigo 102. Proceda-se, via sistemas informatizados, a 
busca de bens em nome da falida. 8) Determino a expedição de edital, nos termos do artigo 99, 
parágrafo único, da Lei 11.101/2005. 9) A fim de imprimir celeridade e evitar intervenções estranhas ao 
curso do procedimento principal, atualize-se o sistema informatizado, mantendo-se somente a falida e o 
Administrador Judicial. Corrija-se a classe processual para FAL~NCIA. 10) Deverá o Dr. José Carlos Kalil 
Filho, que exerceu a função de Administrador Judicial durante a fase de Recuperação Judicial, apresentar 
o respectivo relatório em quinze dias, sob pena de exclusão do quadro de peritos. Intime-se o Ministério 
Público. Cumpra-se COM URGtNCIA." 

Trata-se de processo físico número 24980-39.2009.8.26.0602 - Recuperação Judicial Convolada em 
Falência. 

Informo que o mandado de arrecadação, avaliação e lacração esta sendo expedido com urgência. 

Informações sobre o cumprimento por gentileza responder com cópia para o seguinte email: 
sorocaba2cv@tjsp.jus.br 

Atenciosamente 

BRUNA MARTIN GRANATO 
Escrevente Técnico Judiciário 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

2 Ofício Cível de Sorocaba 

Rua Vinte e Oilo de Outubro, 691 - Jardim do Paço - Sorocaba/SP - CEP: 18087-080 

Tel (15) 3228-5148 - Ramal 224 

E-mail: brunamg@tjspJus.br 

2 



_B_R_u_N_A_M_A_R_TI_N __ G_RA __ N_A_To __________________________________ \ __ ~ 
De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

BRUNA MARTIN GRANATO 
sexta-feira, 11 de dezembro de 2015 15:08 
~ckalil@aasp.org.br' 
Intimação 
decisão - falência - 0024980-39.2009.8.26.pdf 

Referente ao Processo 0024980-39.2009.8.26.0602 - Recuperação Judicial - Convolada em Falência 
Requerente/ Falido: GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA 

Boa Tarde Dr. José Carlos Kalil Filho 

Pelo presente, intimo Vossa Senhoria para as providências no sentido de dar cumprimento à respeitável 
decisão de DECRETAÇÃO DA FAL~NCIA - que segue anexa - precisamente no item 10, in fine: 

"10) Deverá o Dr. José Carlos Kali/ Filho, que exerceu a função de Administrador Judicial durante a fase de 
Recuperação Judicial, apresentar o respectivo relatório em quinze dias, sob peno de exclusão do quadro 
de peritos. Intime-se o Ministério Público. Cumpro-se COM URGlNCIA. " 

Qualquer resposta ou questionamento deverá ser enviado para: sorocaba2cv@tjsp.jus.br 

Atenciosamente, 

BRUNA MARTIN GRANATO 
Escrevente Tecnico Jud iciário 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

2 Ofício Cível de Sorocaba 

Rua Vinte e Oito de Outubro, 691 - Jardim do Paço - Sorocaba/SP - CEP· 18087-080 
Tel: (15) 3228-5148 - Ramal 224 

Cel. (15) 99624-5578 

E-mail. brunamg@tjspJus.br 
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-----------------------------------------------------------------------
CARMEN LUCIA FERNANDES MASTROTO 

De: 
Enviado em: 
Para: 

Assunto: 
Anexos: 

Prioridade: 

L _ ... tarde, 

CARMEN LUCIA FERNANDES MASTROTO 
sexta-feira, 11 de dezembro de 2015 15:30 
SOROCABA - 1 OACIO CIVEL; SOROCABA - 1 OAOO CRIMINAL; SOROCABA -
1 OAOO DA FAMILIA E DAS SUCESSOES; SOROCABA - 2 OACIO CIVEL; 
SOROCABA - 2 OFICIO CRIMINAL; SOROCABA - 2 OFICIO DA FAMILIA E DAS 
SUCESSOES; SOROCABA - 3 OFICIO CIVEL; SOROCABA - 3 OFICIO CRIMINAL; 
SOROCABA - 3 OFICIO DA FAMILIA E DAS SUCESSOES; SOROCABA - 4 OFICIO 
CIVEL; SOROCABA - 4 OFIOO CRIMINAL; SOROCABA - S OFICIO CIVEL; 
SOROCABA - 6 OFICIO CIVEL; SOROCABA - 7 OFIOO OVEL; SOROCABA -
SERVICO ANEXO DAS FAZENDAS; SOROCABA - ADMINISTRACAO; 
SOROCABA - OFICIO DE DISTRIBUICAO JUDICIAL 
DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA 
Untitled.PDF 

Alta 

Pelo presente, e a fim de instruir os autos nº 0024980-39.2009.8.26.0602, bem como para as providências legais 
cabíveis, informo a Vossa Senhoria que no dia 10/12/2015 às 14:00 horas, nos termos do artigo 73, inciso IV, e artigo 
99, ambos da Lei 11 .101 /05, FOI DECRETADA A FALÊNCIA da sociedade empresária GERBO ENGENHARIA E 
MANUFATURA LTDA., CNPJ Nº 68.329.325/0001 -56, tendo como sócios administradores JOSÉ GERBOVIC, CPF Nº 
520.904.188-34; ZAIDE GIANTIN GERBOVIC, CPF Nº 308.159.888-50; e, LEOSMAR GONZÁLES MARTIONEZ, CPF 
Nº 340.627.008-59, estabelecida na Avenida Victor Andrew, 4.384 - Bloco "B", Éden, Sorocaba/SP, sendo fixado o 
termo legal da falência em 04/02/2009, retroação de (90) noventa dias a partir do primeiro protesto constante dos 
autos(fls. 27), conforme decisão de tis. 1194/1196. 
Segue anexo com a referida Decisão. 

Esclareço que foi nomeado como Administrador Judicial o profissional abaixo. 

"o escritório ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 
LTDA., CNPJ nº 22.159.674/0001-76, devidamente habilitada neste juízo, sediada à 
~ lenida Prestes Maia, nº 241, sala 1523, 15º andar, Centro, São Paulo/SP, na pessoa de 
sua sócia ANTONIA VIVIANA SANTOS OLIVEIRA CAVALCANTE, RG nº 
307212361 , CPF nº 355.175.028-90, residente à Rua Willis Roberto Banks, 525, apto. 142, 
Bloco 2, Parque Maria Domitila, CEP 05128-000, São Paulo/SP" 

Att. 

Qualquer resposta ou questionamento deverá ser enviado para: sorocaba2cv@t jsp.jus.br 

. 1 . . . ) :, ' . ' . 
CARMEN LUCIA FERNANDES MASTROTO 
Escrevente Técnico Judiciário 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

2° Oficio Civel de Sorocaba 

Rua Vinte e Oito de Outubro, 691 Jardim do Paço - Sorocaba/SP - CEP: 18087-080 
Tel: (15) 3228-5148 - Ramal 224 
Cel. (15) 98111-7955 
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E-mail cmastroto@tjspJus.br 
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Processo Físko nº: 
Classe - Assunto: 

Falido (Ativo): 
Requerido: 

A(o) 

Rua 28 de Outubro, 691 - Sorocaba-SP - CEP 18087-080 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min àsl9h00min 

CARTA DE INTIMAÇÃO 

0024980-39.2009.8.26.0602 
Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e .Falência 

Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 
Nada Consta 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL 

Antonia Viviana Santos Oliveira Cavalcante 

Rua Willis Roberto Banks, 525, apto. 142 - Bloco 2 - Parque Maria Domitjla 
05128-000 São Paulo - SP 

Em cumprimento à determinação do(a) Dr(a). Ana Maria Alonso Baldy Moreira Farrapo, 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, fica 
Vossa Senhoria lNTIMADO(A) para comparecer neste Cartório (endereço e horário no 
cabeçalho), a fim de assinar o Termo de Compromisso de Administrador Judicial, no prazo 
de cinco (05) dias, tendo em vista a nomeação da empresa ACFB ADM JUDICIAL 
LTDA., ruante da decretação da Falência da empresa GERBO ENGENHARIA E 
MANUFATURA LTDA., nos autos do processo supramencionado. 

Esclareço a Vossa Senhoria que a presente carta é expedida conforme o djsposto no artigo 
238, 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. 

Carmcn Lúcia Fernandes Mastroto, Escrevente Técnico Judiciário. Sorocaba, 11 de 
dezembro de 2015. 



-----------------------------\~Y BRUNA MARTIN GRANATO ~ 

De: 
Enviado em: 

Antonia Cavalcante <antonia@acfb.com.br> 
sexta-feira, 11 de dezembro de 2015 16:47 
BRUNA MARTIN GRANATO 
contato@acfb.com.br 

Para: 
Cc: 
Assunto: Re: INTIMAÇÃO - NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL -

RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. 

Boa tarde ! 

Acuso recebimento. 

Estou me dirigindo para Sorocaba agora para assinatura do termo de compromisso. 

Obrigada, 

Antonia Cavalcante 

Telefone: (11) 3230 6822 
Celular: (11) 9 82726321 

www.acfb.com.br 

---- On Sex, 11 Dez 2015 15:15:21 -0200 BRUNA MARTIN 
GRANATO<brunamg@tjsp.jus.br> wrote ----

Referente ao Processo 0024980-39.2009.8.26.0602 - Recuperação 
Judicial - Convolada em Falência 

Requerente/ Falido: GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA 

PREZADOS REPRESENTANTES DO ESCRITÓRIO ACFB ADMINISTRAÇÃO 
JUDICIAL L TDA 

Pelo presente, intimo Vossa Senhoria para as providências no sentido de dar 
cumprimento à respeitável decisão deDECRETAÇÃO DA FALÊNCIA que 
segue: 

"Vistos. GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA requereu 
suaRECUPERAÇÃO JUDICIAL. Preenchidos os requisitos do art. 51 da Lei 
11.101/2005 - LFR, foi deferido o processamento da recuperação (fls. 
139/140), nomeando-se administrador judicial. Homologado o Plano de 
Recuperação (fls. 586/589) . Durante regular tramitação do feito, a 
Recuperanda não honrou o Plano de Recuperação Homologado e, tendo 
decorrido cinco anos da apresentação do Plano e mais de três anos do 
vencimento da primeira parcela, não houve comprovação do pagamento, 
apesa r das inúmeras oportunidades.É a síntese do necessário. FUNDAMENTO 
e DECIDO.Em que pese as oportunidades oferecidas, não houve o pagamento 
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TJUBUNI\L DB ,;u:::,TJ<.,-. no LST \DO DE SÃO PAULO 
COMARCADE SOROrABA 

-.-:-- -:.-~,.... .... FORO DE SOROCABA 

2" VA RA CÍVEL 
Rua 28 c.le Outubro, 691, ., Alto e.la Boa Vi,; ta - CEP 18087-080, Fone: ( 15) 
3~28-5 1-+8, Sorocaba-SP E-mail: sorocaba2cv(Q tjsp.jus.br 
Hon\ rio ele Atendimento ao Público: das 12h30min àsl9h00min 

TERMO DE COMPROMISSO DE ADMINISTRADOR .JUDICIAL 

Processo Físico nº : 

Classe - Assunto: 

Falido (Ativo): 

Requerido. 

002.t980-39.2009.8.26.0602 
Fn lência de Empresários, Socieclmles Em presá rh1 is, M icrocm presas e 
Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Fa lência 

Gcrbo Engcnhnrin e Manufatura Ltda 
Nada Consta 

O(A) MM . .luiz(a) 1k Direito e.la 2ª Vara Cível e.lo Foro de Sorocaba, Dr(a). Ana M,,ria Alonso 

l3c1tdy Mordra 'i:ari·aro. detcrm i nou a Javratura deste termo, conforme r. decisão proferida cm 

10/ 12/20 15 (l'b,. 1194/1196) que nomeou ADMINISTRADOR .JUDICIAL o(a) Sr(a): 

ACFB ADMll''STRAÇÃO ,JUDlCIAL LTDA., na pessoa ele sua sócia, Sra. Anton ia Viviana 

Sa111os Oliveira Cavalcante, Run Willis Roberto Banl\.S, 525, apto. 142 - Bloco 2, Parque 
. . 

Maria Domitihl - CEP 05128-000, São Paulo-SP, CPF Nº 355.175.028-90, RG 307212361. 

A quem o MM. Juiz deferiu o compromisso de bem e fi e lmçnte desempenhar o cargo de 

Administrador Judicial e assum ir iodas as respo nsabilidades a ele incre ntes nos autos da ação cm 

epígrafe. Prcstadc1 o comprom isso, prometeu exe rcer o cargo com abso luta fidelidade, soh as 

penas da Lei J J 10 1/2005 . NADA MAIS. O presente termo foi lavrado e, achado conforme, 

CUMENTO ASS TNADO DIGITALMENTE NOS TCRMOS DA LEI l 1.419/Z006, 
· CONFORME IMPRESSÃO À MARGE l DíREITA 



--fflfT'IÇ'A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

---- -~-COMARCA DE SOROCABA 
FORO DE SOROCABA 

---=-- -1---=--• 2ª V ARA CÍVEL 
RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba-SP - CEP 18087-080 
Hor ário d e Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

MANDADO DE ARRECADAÇÃO, AVALIAÇÃO E LACRAÇÃO 

Processo Físico nº: 
Classe - Assunto: 

Falido (Ativo): 
Requerido: 
Oficial de Justiça: 
Mandado nº: 

0024980-39.2009.8.26.0602 
Falência de Empresár ios, Sociedades Empresáriais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência 
Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 
Nada Consta 

* 
602.2015/103823-0 

\~ 

DILIGÊNCIA DO JUÍZO 
URGENTE 

O(A) MM. Juiz(a) de Dire ito do(a) 2ª Vara Cível do Foro de Sorocaba, Dr(a). Ana Maria AJonso 
Baldy Moreira Farrapo na forma da lei, 

MANDA ao Sr. Administrador Judicial que, em c umprimento ao presente, extraído do processo 
acima indicado, proceda à ARR ECADAÇÃO dos ben e documentos da falida, Gerbo 
Engenharia e Manufatura Ltda, CNPJ 68.329.325/0001-56, Avenida Victor Andrew, 4.384, Bloco 
B, Zona Indus trial - Éden - CEP 18086-390 , Sorocaba-SP, lendo como sócios administradores 
JOSÉ GERBOVIC, ZAIDE GIANTIN GERBOVIC e LEOSMAR GONZÁLES MARTINEZ, 
bem como à AVALIAÇÃO dos bens, separada me nte ou em bloco, no local em que se e ncontram 
e, em ato continuo, proceda o(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça à LACRAÇÃO da empresa conforme 
decisão de íls . 1194/1196, cuja cópia segue a nexa fazendo parle integrante deste ma ndado e, caso 
necessário, cumpra-se com ordem de arrombamento e reforço policial, increntes ao ato a er 
praticado, valendo o presente como requis ição de força policia l. 

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Sorocaba, 11 de dezembro de 2015 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

Cond ução: 
ADMINISTRADOR J UDIC IAL: ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL L TDA., na pessoa 
de sua sócia, Sra. Antonia Viviana Santos O liveira Cavalcante, esta com endereço à R ua 
Willis Roberto Banks, 525, apto. 142 - Bloco 2, Parque Maria Dom itila - CEP 05128-000, 
São Paulo-SP 

Art. 105. Ili, da1 NSCGJ: "É vedado ao oficial de j ustiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. A 
ldentificaçao do oficial de JUSftça. no desempenho de suas f unções, será f eila mediante apresentaçao de carteira funcional, 
obrigatória em todas as dilrgênciasff. 
Advert€11cia: Opor-se à e.tecução de ato legal. mediante violência 0 11 ameaça a fimcronárlo competente para executá-lo 0 11 a 
quem flre esteja prestando auxilio: Pena - detençao. de 2 (dois} meses a 2 (dois) anos. Desacatar fimcronárlo publico 110 

exercício da fimçao 0 11 em ra:ão dela: Pena detenrãn, de 6 (seis) meses a 2 (dois} anos. 0 11 mui/a. "Texto extraido do Código 
Penal, artigos 329 "caout " e 331. 

l 1111111111111111 ! li !líl IIII Ili lllll llll lllll lllll llll llll lllll llll llll 
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* ~ * COMARCA DE SOROCABA --is~ ~ Pt--FORO DE ~OROCABA - • + • - 2ªVARACIVEL 
, .. -..... RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba-SP - CEP 18087-080 

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

Processo Físico: 
Clas e - Assunto: 

Falido (Ativo): 
Requerido: 
Oficial de Justiça: 

Mandado nº: 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

0024980-39.2009.8.26.0602 
Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência 

Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 

Nada Consta 

* 
602.2015/ 103921-0 

URGENTE 
DILIGÊNCIA DO JUÍZO 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 2ª Vara Cível do Foro de Sorocaba, Dr(a). Ana Maria Alonso 
Baldy Moreira Farrapo, na forma da lei, 

MANDA a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, cm cumprimento deste, expedido 
nos autos da ação acima mencionada, 

INTIME-SE O(A)(S) Gerbo Engenharia e Manuíatura Ltda, na pes oa de seus sócio 
administradores, José Gerbovic, Zaide Giantin Gerbovic e Leosmar Gonzáles Martinez, todos 
à Avenida Victor Andrew, 4.384, Bloco B, Zona Industrial - Éden - CEP 18086-390, Sorocaba
SP, PARA: apresentarem, no prazo de cinco (05) dias, a relação nominal dos credores atualizada, 
indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivo créditos, sob pena de 
desobediência (Código Penal, art. 330) e de multa em valor até 20% sobre o valor da causa 
(Código de Processo Civil, art. 14, V e parágrafo único). Fica(m) ainda INTIMADO(S) da 
audiência designada para o dia 10/3/2016, às 11:00 horas, para fins do disposto no artigo 104 
da Lei 11.101/2005. Fica(m) ainda advertido(s), que para salvaguardar os interesses das 
partes envolvidas e verificado indício de crime previsto na Lei n.11.101/2005, poderá ter a 
prisão preventiva decretada (artigo 99, inciso VII). 

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da leL Sorocaba, 11 de dezembro de 2015. Cristina 
Ishikawa Veda, Escrivã. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO Á MARGEM DIREITA 

DIUGÊNCIA: Guia nº * - R$ * 

Advogado: Dr(a). Alexandre Magalhães Rabcllo, Samuel Alvare e Jo e Domingos Valarclli 
Rabello 
Endereço: A VENJDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDE, 3200, ALTO DA BOA 
VISTA - CEP 18013-904, Sorocaba-SP, DELFINO FERREIRA DA SILVA, 75, JD. DALILA -
CEP 18190-000, Aracoiaba da Serra-SP e Avenida Rudol( Dafferner, 212, Boa Vi ta - CEP 
18085-005, Sorocaba-SP 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

• rA-1. • COMARCA DE SOROCABA --iS 4\ lf 4\ Pr-' FORO DE ~OROCABA - • * • - 2ªVARACIVEL 
J•n.-,•- Rua 28 de Oulubro, 691, ., AJlo da Boa Vi ta - CEP 18087-080, Fone: 

(15) 3228-5148, Sorocaba-SP - E-mail: sorocaba2cv@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

OFÍCIO 

Processo Físico nº: 0024980-39.2009.8.26.0602 

Classe - Assunto: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Convolada em Falência 

Falido (Ativo): Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA) 

Sorocaba, 11 de dezembro de 2015. 

Prezado(a) Senhor(a), 

Pelo presente, para os fins do arligo 99, inciso X da Lei 11.101/20051 comunico a 

Vossa Senhoria que, por sentença prolalada cm 10/12/2015 as 14:00hrs, foi decretada a falência 

de GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA, CNPJ: 68.329.325/0001-56, 

estabelecida na Avenida Victor Andrew, 4.384 - bloco B - Éden - Sorocaba - SP 

Outro sim, informo que foi nomeado para o cargo de admi nistrador judicial o 

escrilório ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL L TDA, na pes oa de sua ócia ANTONIA 

VIVIANA SANTOS OLIVEIRA CAV ALCANTE, Avenida Preste Maia, nº 241, sala 1523, 

15º andar, bairro Centro - São Paulo SP. 

Comunico, por fim, que foi fixado o lermo legal da falê ncia em 04/02/2009, 90 

(noventa) dias anteriores ao primeiro protesto. 

Atendo amente. 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Maria Alonso Baldy Moreira Farrapo 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

Ao DIRETOR DO DETRAN - 19° Ciretran 
Av. Quinze de Agosto, 4800 - Jardim Leocadia, Sorocaba - SP 
CEP: 18085-290 

"Art. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações: 
X - determinará a expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras entidades para que 
informem a existência de he11s e direitos do falido" 



..... -.... - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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.t•~• - Rua 28 de Outubro, 691, ., Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: 

(15) 3228-5148, Sorocaba-SP - E-majl: sorocaba2cv@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

Processo Físico nº: 
Classe - Assunto: 

Falido (Ativo): 
Requerido: 

OFÍCIO 

0024980-39.2009.8.26.0602 
Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempre as e 
Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência 
Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 
Nada Consta 

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA) 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL 

Sorocaba, 11 de dezembro de 2015. 

Prezado(a) Senhor(a), 

Pelo presente e atendendo ao disposto no artigo 99, inc. V1II, e artigo 102 da Lei 

11.101/2005 de 09/02/2005, comunico a Vossa Senhoria que por Decisão prolatada no dia 10/12/2015 às 

14:00 horas, nos termos do artigo 73, inciso IV, e artigo 99, ambos da Lei 11 .101/05, FOI DECRETADA A FAL~NCIA 

da sociedade empresária GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA., CNPJ Nº 68.329.32510001-56, tendo como 

sócios administradores JOSÉ GERBOVIC, CPF Nº 520.904.188-34; ZAIDE GIANTIN GERBOVIC, CPF Nº 

308.159.888-50; e, LEOSMAR GONzALES MARTIONEZ, CPF Nº 340.627.008-59, estabelecida na Avenida Victor 

Andrew, 4.384 - Bloco •s•, Éden, Sorocaba/SP, sendo fixado o termo legal da falência em 04102/2009, retroação de 

(90) noventa dias a partir do primeiro protesto constante dos autos(Os. 27) e nomeado administrador judicial o 

escritório ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., CNPJ nº 22.159.674/0001-76, devidamente 

habilitada neste juizo, sediada à Avenida Prestes Maia, nº 241, sala 1523, 15° andar, Centro, São 

Paulo/SP, e-mail contato@actb.com.br, telefone (11) 3230-6822, na pessoa de sua sócia ANTONlA 

VlVIANA SANTOS OLIVEIRA CAVALCANTE, RG nº 307212361, CPF nº 355.175.028-90, residente à 

Rua Willis Roberto Banks, 525, apto. 142, Bloco 2, Parque Maria DomitiJa, CEP 05128-000, São Paulo/SP. 

Comunico também que, foi fixado o termo legal da falência em 04102/2009, retroação de (90) 

noventa dias a partir do primeiro protesto constante dos autos, conforme cópia da decisão de Os. 1194/1196 que segue 

anexo. 

Atenciosamente. 

Juiz(a) de Direito : Dr(a). Ana Maria Alonso Baldy Moreira Farrapo 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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OFÍCIO 

Processo Físico nº: 0024980-39.2009.8.26.0602 
Classe - Assunto: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte - Convolada em Falência 
Falido (Ativo): Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA) 

Sorocaba, 11 de dezembro de 2015. 

Prezado(a) Senhor(a), 

Pelo presente, para os fins do artigo 99, inciso X da Lei 11.101/20051 comunico a 

Vossa Senhoria que, por sentença prolatada em 10/12/2015 as 14:00hrs, foi decretada a falência 

de GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA, CNPJ: 68.329.325/0001-56, 

estabelecida na Avenida Victor Andrew, 4.384 - bloco B - Éden - Sorocaba - SP 

Outrossim, in formo que foi nomeado para o cargo de administrador judicial o 

escritório ACFB ADMJNJSTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, na pessoa de sua ócia ANTONIA 

VIVIANA SANTOS OLIVEIRA CAV ALCANTE, Avenida Prestes Maia, nº 241, sala 1523, 

15º andar, bairro Centro - São Paulo SP. 

Comunico, por fim , que foi fixado o termo legal da falência em 04/02/2009, 90 

(noventa) dias anteriores ao primeiro prole to. 

Atenciosamente. 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Maria Alonso Baldy Moreira Farrapo 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

Ao DIRETOR DO BANCO CENTRAL DO BRASIL -
Av. Paulista, 1804 - Bela Vista - São Paulo - SP 
CEP: 01310-922 

"Art. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações: 
X - determinará a expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras entidades para que 
i11(ormem a existência de bem; e direito.,; do falido" 
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Processo Físico nº: 
Classe - Assunto: 

Falido (Ativo): 
Requerido: 

Rua 28 de Outubro, 691, ., Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: 
(15) 3228-5148, Sorocaba-SP - E-mail: sorocaba2cv@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

OFÍCIO 

0024980-39.2009.8.26.0602 
Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência 
Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 
Nada Consta 

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA) 
DETERMINAÇÃO JUDICIAL 

Sorocaba, 11 de dezembro de 2015. 

Prezado{a) Senhor(a), 

Pelo presente e atendendo ao disposto no artigo 99, inc. Vlíl, e artigo 102 da Lei 

11.101/2005 de 09/02/2005, comunico a Vossa Senhoria que por Decisão prolatada no dia 10/12/2015 às 

14:00 horas, nos termos do artigo 73, inciso IV, e artigo 99, ambos da Lei 11 .101/05, FOI DECRETADA A FALÊNCIA 

da sociedade empresária GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA., CNPJ Nº 68.329.325/0001-56, tendo como 

sócios administradores JOSÉ GERBOVIC, CPF Nº 520.904.188-34; ZAIDE GIANTIN GERBOVIC, CPF Nº 

308.159.888-50; e, LEOSMAR GONZÁLES MARTIONEZ, CPF Nº 340.627.008-59, estabelecida na Avenida Victor 

Andrew, 4.384 - Bloco "B", Éden, Sorocaba/SP, sendo fixado o termo legal da falência em 04/02/2009, retroação de 

{90) noventa dias a partir do primeiro protesto constante dos autos(fls. 27) e nomeado administrador judicial o 

escritório ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., CNPJ nº 22.159.674/0001-76, devidamente 

habilitada neste ju[zo, sediada à Avenida Prestes Maia, nº 241, sala 1523, 15n andar, Centro, Sl'io 

Paulo/SP, e-mail contato@acLb.com.br, telefone (11) 3230-6822, na pessoa de sua sócia ANTONIA 

VIVI ANA SANTOS OLIVEIRA CA V ALCANTE, RG nº 307212361, CPF nº 355.175.028-90, residente à 

Rua Willis Roberto Banks, 525, apto. 142, Bloco 2, Parque Maria Domitila, CEP 05128-000, São Paulo/SP. 

Comunico também que, foi fixado o termo legal da falência em 04/0212009, retroação de (90) 

noventa dias a partir do primeiro protesto constante dos autos, conforme cópia da decisão de fls. 1194/1196 que segue 

anexo. 

Por oportuno, solicito de Vossa Senhoria que nos envie a cópia da declaração de 

rendas do último exercício fiscal da(s) refcrida{s) empresa(s). 

Atenciosamente. 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Maria Alouso Baldy Moreira Farrapo 
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Processo físico nº: 
Classe: Assunto: 

Requerente/ Falida 

3228-5148, Sorocaba-SP - E-mail: sorocaba2cv@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

EDITAL 

0024980-39.2009.8.26.0602 
Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência 
GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA - CNPJ 
68.329.325/0001-56 

Administrador Judicial ACFB Administração Judicial LTDA 

EDITAL - DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA, CONVOCAÇÃO DE CREDORES, COM 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA AS HABILITAÇÕES OU DIVERGÊNCIAS, E 
INTIMAÇÃO PARA OS TERMOS DO ART. 104 DA LEI 11.101/2005, expedido nos autos 
da ação de Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência, DE GERBO ENGENHARIA E 
MANUFATURA LTDA CNPJ 68.329.325/0001-56 PROCESSO Nº 
0024980-39.2009.8.26.0602, 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Ana Maria Alonso Baldy Moreira Farrapo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER que por sentença proferida cm 10/12/2015 14:00, foi decretada a falência da 
empresa GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA - CNPJ 68.329.325/0001-56, 
como a seguir transcrita: 

"Vistos. GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA requereu sua RECUPERAÇA-0 
JUDICIAL. Preenchidos os requisitos do art. 51 da Lei l l . 101/2005 - LFR, foi deferido o 
processamento da recuperação (/ls. 139/140], nomeando-se administrador judicial. Homologado 
o Plano de Recuperação (fls. 586158V. Durante regu.lar tramitação do feito, a Recuperanda não 
honrou. o Plano de Recuperação Homólogado e, tendo decorrido cinco anos da apresentação do 
Plano e mais de três anos do vencimento da primeira parcela, não houve comprovação do 
pagamento, apesar das inúmeras oportunidades.É a síntese do necessário. FUNDAMENTO e 
DECIDO. Em que pese as oportunidades oferecidas, não houve o pagamento sequer da primeira 
parcela do Plano de Recuperação Homologado, ainda que concedido dois anos de carência e 
decorridos mais de três anos do vencimento da primeira parcela. Ante o insucesso das 
disposições constantes do Plano de Recuperação Judicial apresentado, da carência concedida e 
da inércia da Recuperanda em cumprir suas obrigações legais, nos termos do artigo 73. inciso 
I V. e artigo 99, ambos da lei nº 11. 101/05, DECRETO A FALÊNCIA, aos 10 de dezembro de 
2015, às 14:00 horas, de GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA., estabelecida na 
Avenida Victor Andrew, 4. 384 - Bloco "B " - Éden - Sorocaba (SP), CNPJ 68.329.325/ 0001-56, 
lendo como sócios administradores JOSÉ GERBOVIC, CPF 520.904.188-34; ZAIDE GIANTIN 
GER.BOVJC, CPF 308.159.888-50; e, LEOSMAR GONZÁLES MARTINEZ, CPF 
340.627.008-59. Portanto: /) Nomeio como administrador judicial (artigo 99, inciso IX) o 
escritório ACFB ADMINISTRAÇA-0 JUDICIAL LTDA. (com regular ltabilitação pera11te este 
Juízo), na pessoa de sua sócia ANTONJA V/VIANA SANTOS OLIVEIRA CAVALCANTE, , 
para fins do artigo 22, inciso Ili, devendo: 1.1) ser intimado pessoalmente, para que em 48 
(quarenta e oito) horas assine o termo de compromisso, sob pena de substituição (artigos 33 e 
34); 1.2) proceder a arrecadação dos bens e documentos (artigo l 10), bem como a avaliação dos 
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Processo Físico nº: 
Classe - Assunto: 
Falido (Ativo): 

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

CARTA DE CIENTIFICAÇÃO 

0024980-39.2009.8.26.0602 
Recuperação Judicial Convolada em Falência 
GERBO ENG ENHARIA E MANUFATURA LTDA 

AO PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo 

Avenida General Osorio, 477, Vila Trujillo - CEP 18060-501, Sorocaba-SP 

Pela presente, expedida nos autos do processo cm epígrafe, nos termos do artigo 99, inciso 
XIII , da Lei 11.101/2005, fica Vossa Senhoria CIENTIFICADO(A) que em 10/11/2015 
14:00, por decisão prolatada pela Ora. Ana Maria Alonso Baldy Moreira Farrapo, MM. Juíza 
de Direito da 2ª Vara Cível, foi decretada a falência de GERBO ENGENHARIA E 
MANUFATURA LTDA CNPJ 68.329.325/0001-56 situada na Avenida Victor Andrew, 
4.384- bloco B - Éden -Sorocaba SP. 

Outrossim, informo que foi nomeado para o cargo de adminjstrador judicial o escritório ACFB 
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, na pes oa de sua sócia ANTONIA VIVIANA 
SANTOS OLIVEIRA CAVALCANTE, Avenida Prestes Maia, nº 241, sala 1523, 15° andar, 
bairro Centro- São Paulo SP. 

Comunico, por fim, que foi fixado o termo legal da falência em 04/02/2009, 90 (noventa) dias 
anteriores ao primeiro protesto. 

Esclareço a Vossa Senhoria que a presente carta é expedida conforme o disposto no artigo 238, 
do Código de Processo Civil, valendo o recibo que a acompanha como comprovante de que 
esta cienlificação se efetivou. 

Bruna Martin Granato, Escrevente Técnico Judiciário. Sorocaba, 11 de dezembro de 2015. 

o 

l 
o 
Q) 

ê 
,2 
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Processo Físico nº: 
Classe - Assunto: 
Falido (Ativo): 

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

CARTA DE CIENTIFICAÇÃO 

0024980-39.2009.8.26.0602 
Recuperação Judicial - Convolada em Falência 
Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 

AO PROCURADOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
SOROCABA 
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, s/n - Alto da Boa Vista CEP: 18013-900 -
Sorocaba - SP 

Pela presente, exped ida nos autos do processo cm epígrafe, nos termos do artigo 99, inciso 
XIU, da Lei 11.101/2005, fica Vossa Senhoria ClENTIFICADO(A) que em 10/11/2015 
14:00, por decisão prolatada pela Dra. Ana Maria AJonso Baldy Moreiia Farrapo, MM. Juíza 
de Direito da 2ª Vara Cível, foi decretada a falência de GERBO ENGENHARIA E 
MANUFATURA LTDA CNPJ 68.329.325/0001-56 situada na Avenida Victor Andrew, 
4.384 - bloco B - Éden - Sorocaba SP. 

Outrossim, informo que foi nomeado para o cargo de administrador judiciaJ o escritório ACFB 
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, na pessoa de sua sócia ANTONIA VIVIANA 
SANTOS OLIVEIRA CAV ALCANTE, Avenida Prestes Maia, nº 241, sala 1523, 15º andar, 
bairro Centro - São Paulo SP. 

Comunico, por fim, que foi fixado o termo legal da falência em 04/02/2009, 90 (noventa) dias 
anteriores ao primeiro protesto. 

Esclareço a Vossa Senhoria que a presente carta é expedida conforme o disposto no artigo 238, 
do Código de Processo Civil, valendo o recibo que a acompanha como comprovante de que 
esta cientificação se efetivou. 

Bruna Martin Granato, Escrevente Técnico Judiciário. Sorocaba, 11 de dezembro de 2015. 
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• r-i • COMARCA DE SOROCABA --is a) a) Pr-' FORO DE ~OROCABA 
- * :3:: • - 2ªVARAClVEL 

J• ·- Rua 28 de Outubro, 691 - Sorocaba-SP - CEP 18087-080 

Processo Físico n°: 
Classe - Assunto: 

Falido (Ativo): 

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

CARTA DE CJENTIFJCAÇÃO 

0024980-39.2009.8.26.0602 
Recuperação Judicial Convolada em Falência 

GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA 

À PROCURADORIA SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL- UNIÃO FEDERAL 

Avenida General Osório, 986-Truji lo - CEP:18060-502 - Sorocaba - SP 

Pela presente, expedida nos autos do proce so em epígrafe, no lermos do artigo 99, inciso 
XIII, da Lei 11.101/2005, fica Vossa Senhoria CIENTIFJCADO(A) que cm 10/11/2015 
14:00, por decisão prolatada pela Ora. Ana Maria Alonso BaJdy Moreira Farrapo, MM. Juíza 
de Direito da 2ª Vara Cível, foi decretada a falência de GERBO ENGENHARIA E 
MANUFATURA LTDA CNPJ 68.329.325/0001-56 situada na Avenida Victor Andrew, 
4.384 - bloco B - Éden - Sorocaba SP. 

Outrossim, informo que foi nomeado para o cargo de administrador judicial o escritório ACFB 
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, na pessoa de ua sócia ANTONIA VIVlANA 
SANTOS OLIVEIRA CA V ALCANTE, Avenida Preste Maia, nº 241, sala l 523, 15° andar, 
bairro Centro- São Paulo SP. 

Comunico, por fim, que foi fixado o termo legal da falência cm 04/02/2009, 90 (noventa) dias 
anteriores ao primeiro protesto. 

Esclareço a Vossa Senhoria que apre ente carta é expedida conforme o disposto no artigo 238, 
do Código de Processo Civil, valendo o recibo que a acompanha como comprovante de que 
esta cientificação se efetivou. 

Bruna Martin Granato, Escrevente Técnico Judiciário. Sorocaba, 14 de dezembro de 2015. 
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Ô • COMARCA DE SOROCABA --iS . Pt--FORO DE SOROCABA 

-- · T •-ZªVARACÍVEL 
'·-·- Rua 28 de Outubro, 691- Sorocaba-SP - CEP 18087-080 

Processo Físico nº: 
Classe - Assunto: 
Falido (Ativo): 

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

CARTA DE CIENTIFICAÇÃO 

0024980-39.2009.8.26.0602 

Recuperação Judicial - Convolada cm Falência 
Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 

AO PROCURADOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
SOROCABA 
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, s/n - Alto da Boa Vista CEP: 18013-900 -
Sorocaba - SP 

Pela presente, expedida nos autos do processo cm epígrafe, nos termos do artigo 99, inciso 
XIII, da Lei 11.101/2005, fica Vossa Senhoria CIENTIFICADO(A) que em 10/11/2015 
14:00, por decisão prolatada pela Dra. Ana Maria AJonso Baldy Moreira Farrapo, MM. Juíza 
de Direito da 2ª Vara Cível, foi decretada a falência de GERBO ENGENHARIA E 
MANUFATURA LTDA CNPJ 68.329.325/0001-56 situada na Avenida Victor Andrew, 
4.384- bloco B - Éden - Sorocaba SP. 

Outrossim, informo que foi nomeado para o cargo de administrador judicial o escritório ACFB 
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL L TDA, na pessoa de sua sócia ANTONIA VlVlANA 
SANTOS OLIVEIRA CAV ALCANTE, Avenida Prestes Maia, oº 241, sala 1523, 15º andar, 
bairro Centro - São Paulo SP. 

Comunico, por fim, que foi fixado o termo legal da falência em 04/02/2009, 90 (noventa) dias 
anteriores ao primeiro protesto. 

Esclareço a Vossa Senhoria que a presente carta é expedida conforme o disposto no artigo 238, 
do Código de Processo Civil, valendo o recibo que a acompanha como comprovante de que 
esta cientificação se efetivou. 

Bruna Martin Granato, Escrevente Técnico Judiciário. Sorocaba, 11 de dezembro de 2015. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
....,...v. .. ff"'TQ COMARCA DE SOROCABA 5 ·s np·E FORO DE ~oROCABA 

-, r-- 2ª V ARA CIVEL 
• · T • Rua 28 de Outubro, 691, ., Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: (15) 

1•n.-•- 3228-5148, Sorocaba-SP - E-mail: orocaba2cv@tj p.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min àsl9h00mio 

TERMO DE COMPROMISSO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL 

Processo Físico nº : 

Classe - Assunto: 

Falido (Ativo): 

Requerido: 

0024980-39.2009.8.26.0602 
Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência 
Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 
Nada Consta 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de Sorocaba, Dr(a). Ana Maria Alonso 

Baldy Moreira Farrapo, determinou a lavratura deste lermo, conforme r. deci ão proferida em 

10/12/2015 (Os. 1194/1196) que nomeou ADMINISTRADOR JUDICIAL o(a) Sr(a): 

ACFB ADMINSTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., na pessoa de sua sócia, Sra. Antonia Viviana 

Santos Oliveira Cavalcante, Rua Willis Roberto Banks, 525, apto. 142 - Bloco 2, Parque 

Maria Domitila - CEP 05128-000, São Paulo-SP, CPF Nº 355.175.028-90, RG 307212361. 

A quem o MM. Juiz deferiu o compromisso de bem e fielmente de empenhar o cargo de 

Administrador Judicial e assumir todas as responsabilidades a ele increntes nos auto da ação cm 

epígrafe. Prestado o compromisso, prometeu exercer o cargo com absoluta fidelidade, sob as 

penas da Lei 11.101/2005. NADA MAIS. O presente termo foi lavrado e, achado conforme, 

segue assinado. Sorocaba, 11/12/2015. 

Assinatura do Administrador Judic ial 
(colocar a data em que assinou o termo) 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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,.._.___ Rua 28 de Outubro, 691, ., Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: 

(15) 3228-5148, Sorocaba-SP - E-mai l: sorocaba2cv@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

CERTIDÃO 

Processo Físico nº : 0024980-39.2009.8.26.0602 

Clas e - Assunto: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência 

Falido (Ativo): Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 
Requerido: Nada Consta 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que esteve em Cartório a Sra. ANTONIA VIVLANA 
SANTOS OLIVEIRA CAVALCANTE cm 11/12/2015 e assinou o Termo 
de Compromisso de Administrador Judicial, conforme fls. 1205, porém, 
referido Termo ainda não encontrava-se assinado pela MM. Juiza de Direito 
deste juízo. Certifico mais que agora, nesta data, o referido Termo encontra-
e devidamente assi nado e juntado ao processo, conforme fls. 1217. Nada 

Mais. Sorocaba, 14 de dezembro de 2015. Eu, _ , Carmen Lúcia 
Fernandes Mastroto, Escrevente Técnico Judiciário. 



Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fo2J '1 
COMARCADESOROCABA/SP 

2ª VARA CÍVEIS 
Rua 28 de Outubro, 691 , Alto da Boa Vista - CEP. 18087-080 

Fone (15) 3228-5148 -Sorocaba/SP E-mail: sorocaba2cv t's .' 
Horário de Atendimento ao Público - 12h30min as 19h00 

CERTIDÃO - REMESSA PARA PUBLICAÇÃO 

Certifico e dou fé, que encaminhei para publicação, na 
relação nº 547/2015, o item abaixo assinalado, o qual deverá ser 
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 14/12/2015. Certifico mais, 
que considera-se data da publicação o primeiro dia útil subsequente à data 
acima mencionada. 

D r.sentença fls . _____ _ 

D r.decisão de tis. , 
18 r.despacho de tis. J!.qv/ .!.!Cf,6; 
D ato ordinatório de tis. ----

Sorocaba, 14/12/2015. 

, Jordão S. Senteio Neto 



Em )~ de lc2 

( ) a(s) petição (ões) 
( ) o(s) ofício (s) 

JUNTADA 

de 2015, junto a estes autos: 

( ) a(s) carta(s) precatória(s) 
( ) o(s) aviso(s) de recebimento 
( ) o(s) comprovante(s) de depósito judicial 
( ) o(s) mandado(s) de levantamento judicial 
( ) o(s) mandado(s) 
( ) o laudo pericial 
( ) a(s) carta(s) devolvida (s) 
( ) o (s) edital (is) 
( ) a(s) peças do agravo de instrumento 
( ) o(s) embargos de declaração 
( ) a contestação 
( ) a réplica 
( ) a apelação 
( ) as contrarrazões de apelação 

( ) o(s) email (s) , " ~:} ~ 
C><) rJ~ O,ft' ~ que segue (m). 

Eu~escrevente o subscrevi e assino. 
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SOROCABA 

2• Vara Civel 

EDITAL 

Processo físico nº: 0024980-39 .2009.8.26.0602 
Classe: Assunto: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

- Recuperação judicial e Falência 
Requerente / Falida GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA CNPJ 68.329.325/0001 -56 
Administrador Judicial ACFB Administração Judicial LTDA 

EDITAL - DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. CONVOCAÇÃO DE CREDORES, COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA AS 
HABILITAÇÕES OU DIVERGÊNCIAS, E INTIMAÇÃO PARA OS TERMOS DO ART. 104 DA LEI 11 .101/2005, expedido nos autos 
da ação de Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação 
judicial e Falência. DE GERBO ENGENHARIA E MANUFATURA LTDA CNPJ 68.329.325/0001 -56, PROCESSO Nº 0024980-
39.2009.8.26.0602, 

O(A) MM. Julz(a) de Direito da 2• Vara Cível. do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a) . Ana Maria Alonso Baldy 
Moreira Farrapo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER que por sentença proferida em 10/12/2015 14:00, foi decretada a falência da empresa GERBO ENGENHf,RIA E 
MANUFATURA LTDA CNPJ 68.329.325/0001 -56, como a seguir transcrita: 

"Vistos. Gerbo Engenharia e Manufatura Lida requereu sua Recuperação Judicial. Preenchidos os requisitos do art. 51 
da Lei 11 .101/2005 - LFR, foi deferido o processamento da recuperação (ns. 139/140). nomeando-se administrador Judicial. 
Homologado o Plano de Recuperação (fls. 586/589). Durante regular tramitação do feito, a Recuperanda não honrou o Plano 
de Recuperação Homologado e, tendo decorrido cinco anos da apresentação do Plano e mais de três anos do vencimento 
da primeira parcela, não houve comprovação do pagamento, apesar das inúmeras oportunidades.É a síntese do necessário. 
FUNDAMENTO e DECIDO. Em que pese as oportunidades oferecidas, não houve o pagamento sequer da primeira parcela do 
Plano de Recuperação Homologado, ainda que concedido dois anos de carência e decorridos mais de três anos do vencimento 
da primeira parcela. Ante o Insucesso das disposições constantes do Plano de Recuperação Judicial apresentado, da carência 
concedida e da inércia da Recuperanda em cumprir suas obrigações legais, nos termos do artigo 73, inciso IV, e artigo 99, 
ambos da Lei nº 11 .101 /05, DECRETO A FALÊNCIA, aos 10 de dezembro de 2015, ás 14.00 horas, de GERBO ENGENHARIA E 
MANUFATURA LTDA., estabelecida na Avenida Victor Andrew, 4.384 Bloco "B" Éden Sorocaba (SP), CNPJ 68.329.325/0001 -56, 
tendo como sócios administradores JOSÉ GERBOVIC, CPF 520.904.188-34; ZAIDE GIANTJN GERBOVIC, CPF 308.159.888· 
50; e, LEOSMAR GONZÁLES MARTINEZ, CPF 340.627.008-59. Portanto: 1) Nomeio como administrador judicial (artigo 99. 
Inciso IX) o escritório ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. (com regular habilitação perante este Juízo) , na pessoa de 
sua sócia ANTONIA VIVIANA SANTOS OLIVEIRA CAVALGANTE,, para fins do artigo 22, Inciso Ili, devendo: 1.1) ser intimado 
pessoalmente. para que em 48 (quarenta e oito) horas assine o termo de compromisso, sob pena de substituição (artigos 33 
e 34); 1.2) proceder a arrecadação dos bens e documentos (artigo 110). bem como a avaliação dos bens, separadamente ou 
em bloco, no local em que se encontrem (artigos 108 e 11 O), para realização do ativo (artigos 139 e 140), sendo que ficarão 
eles sob sua guarda e responsabilidade (artigo 108, parágrafo único), podendo providenciar a lacração, para fins do art. 109. 
informando, ainda, ao julzo. quanto á viabilidade da continuidade das atividades da empresa (artigo 99. Inciso XI) : 2) Fixo 
o termo legal (artigo 99, inciso li). em 04/02/2009, 90 (noventa) dias anteriores ao primeiro protesto (li. 27). 3) Determino a 
apresentação pelos falidos (artigo 99, Inciso Ili), no prazo de 05 (cinco) dias, da relação nominal dos credores atualizada, 
Indicando endereço , importãncia, natureza e classificação dos respectivos créditos, se esta Já não se encontrar nos autos. 
sob pena de desobediência (Código Penal , art. 330) e de multa em valor até 20% sobre o valor da causa (Código de Processo 
Civil, art. 14, V e parágrafo único). 3.1) Observado o artigo 81 . §2°, sob a mesma pena, devem os administradores da falida 
cumprir o disposto no artigo 104, ficando designada audiência para o dia 10/3/2016, ás 11 :00 horas, para assinatura do termo de 
comparecimento. intimando-se. também, para tanto, o Administrador Judicial e o Ministério Público. 3.2) Fica advertido. ainda, 
que para salvaguardar os Interesses das partes envolvidas e verificado indicio de crime previsto na Lei n. 11 .101/2005, poderá 
ter a prisão preventiva decretada (artigo 99, Inciso VII). 4) Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para os credores apresentarem 
suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados (artigo 99, inciso IV, e artigo 7° § 1°), ao administrador 
judicial, devendo ser observados os termos do edital de chamamento de credores a ser publicado oportunamente, observando
se o previsto no artigo 80-LFR. 5) Determino, nos lermos do artigo 99, inciso V, a suspensão de todas as ações ou execuções 
contra o falido (empresa), ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da mesma Lei, ficando suspensa. 
também. a prescrição, até o encerramento da falência. 6) Proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de 
bens do falido, sem autorização Judicial e do Comité de Credores (se houver), ressalvados os bens cuja venda faça parte das 
atividades normais do devedor desde que autorizada a continuação provisória das atividades (artigo 99, inciso VI) . 7) Determino 
a expedição de ofícios (artigo 99, incisos X e XIII) aos órgãos e repartições públicas (União, Estado e Município; Banco Central, 
DETRAN. e DRF). autorizada a comunicação on-line, Imediatamente. bem como á JUCESP para fins dos artigo 99, Inciso VIII, 
e artigo 102. Proceda-se, via sistemas informatizados, a busca de bens em nome da falida . 8) Determino a expedição de edital , 
nos termos do artigo 99, parágrafo único, da Lei 11 .101/2005. 9) A fim de imprimir ce leridade e evitar intervenções estranhas ao 
curso do procedimento principal, atualize-se o sistema Informatizado, mantendo-se somente a falida e o Administrador Judicial. 
Corrija-se a classe processual para FALÊNCIA. 10) Deverá o Dr. José Carlos Kalil Filho, que exerceu a função de Administrador 
Judicial durante a fase de Recuperação Judicial. apresentar o respectivo relatório em quinze dias, sob pena de exclusão do 
quadro de peritos. Intime-se o Ministério Público. Cumpra-se COM URGÊNCIA." 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal n• 11 419/06, art. 4° 
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NÃO HÁ RELAÇÃO DE CREDORES ATUALIZADA, A QUAL SERÁ OBJETO DE NOVO EDITAL. OPORTUNAMENTE. Para 
que produza. Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital. por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sorocaba, aos 11 de dezembro de 2015. 

s• Vara Clvel 

JUIZO DE DIREITO DA 51 VARA CIVEL 

JUIZ(A) DE DIREITO PEDRO LUIZ ALVES DE CARVALHO 
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE CARLOS GABRIOTI FILHO 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS 
RELAÇÃO Nº 1510/2015 (Final 3) 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017494-37.2008.8.26.0602 743/08 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5º Vara Clvel, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Pedro Luiz Alves de 
Carvalho, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Faustina B Ongaratto. CPF 069.161 .028-29, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Titulo 
Extrajudicial por parte de Banco Safra Sa, alegando em slntese: O primeiro requerido emitiu a Cédula de Crédito Bancário nº 
182.419-9 em 09 de outubro de 2007, que proporcionou abertura de crédito rotativo na conta corrente nº 23629-2, agência nº 
04100, no importe de R$ 235.000,00 com vencimento previsto para 1 O de dezembro de 2007, acrescidas de Juros de 1,25% ao 
mês, ocorre que os devedores não cumpriram com suas obrigações, não efetuando o pagamento do débito principal, bem como 

.....--, os encargos pactuados, sendo, portanto devedores da importância de R$ 225.559,45, calculada até o dia 17 de março de 2008. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital , apresente resposta . Não 
sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos. pelo(a)(s) ré(u)(s) , como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a) 
(es). Será o presente edital, por extrato. afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Sorocaba, aos 24 de novembro de 2015. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0063655-66.2012.8.26.0602 53/13 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 51 Vara Clvel, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Pedro Luiz Alves de 
Carvalho, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Reglnaldo Miranda, Avenida Fulvio Claudlo Blazzi , CPF 039.909.288-99 e Daf Transportes e Loglstlca 
Lida Me. CNPJ 07.735.686/0001-08, que lhe foi proposta uma ação de Monltória por parte de Banco Bradesco Sa , alegando em 
slntese: As partes celebra ram 9 contratos de Desconto de Direitos Creditórlos, porém as duplicatas deixaram de serem pagas, 
não tendo os requeridos cumprido com suas obrigações. sendo o débito apurado até 14/1 112012, nos termos da Lei 8953/1994 
é de R$ 46.094.09 (quarenta e seis mil, noventa e quatro reais e nove centavos). Encontrando-se os réus em lugar Incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. apresente resposta . Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 
aceitos, pelos réus. como verdadeiros, os fatos articulados pela autora. Será o presente edital , por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sorocaba, aos 26 de novembro de 2015. · ADV: SILVIO CARLOS 
CARIANI (OAB 100148/SP), MICHELCHEDID ROSSI (OAB 87696/SP) 

1• Vara Cível 

EDITAL DE CITAÇÃO • PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 4018191-14.2013.8.26.0602 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1• Vara Clvel, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). José Elias Themer. na forma 

da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) Bruno Hermann Jacob Malkes, CPF 370.668.188-90, RG 463381907, Brasileiro, que lhe foi proposta uma 

ação de Procedimento Ordinário por parte de Fundação Dom Aguirre, alegando em síntese que a autora celebrou "Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais" com o réu para o curso superior de Direito . Ocorre que o réu tornou-se lnadimplente com 
as parcelas. Tentada composição amigável, não houve êxito, o que ensejou a demanda. Enconlrando-se o réu em lugar Incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta . Não sendo contestada a ação. presumir-se-ão 
aceitos. pelo(a){s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sorocaba, aos 01 de dezembro de 2015. 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O(A) MM. Julz(a) de Direito da 71 Vara Clvel, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). José Elias Themer, na forma 

da Lei , etc. 
FAZ SABER a DJEANE GRANGEIRO DA SILVA SÁ PEDROSO. CPF 182.194.068-79, RG nº 28254793-9, e a TIAGO 

MIGUEL DA SILVA A. DE SÁ PEDROSO, RG J482.780, que o COLÉGIO SALESIANO SÃO JOSÉ ajuizou em face deles uma 
ação MONITÓRIA, objetivando a cobrança da quantia de R$ 61 . 712,33, atualizada até novembro de 2015. Encontrando-se os 
réus em lugar Ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em quinze dias, a fluir após o prazo de vinte dias contados a 
partir da publicação deste edital. ofereça embargos monltórios ou pague a lmportãncla supra , ficando ciente, outrossim , de que 
neste último caso ficará isento de custas e honorários advocatlcios e de que na hipótese de não oferecimento de embargos, 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal n• 11 .419/06, art 4° 



JUNTADA 

Em /6 de / ~ de 2015, junto a estes autos: 

a(s) petição (ões) 
e o(s) ofício (s) 
e ) a(s) carta(s) precatória(s) 
e ) o(s) aviso(s) de recebimento 
e ) o(s) comprovante(s) de depósito judicial 
e ) o(s) mandado(s) de levantamento judicial 
e ) a (s) razões de apelação 
e ) a (s) contrarrazões de apelação 
e ) o(s) embargos de declaração 
( ) a contestação 
( ) o(s) mandado(s) 
( ) o laudo pericial 
e ) a(s) carta(s) devolvida (s) 
e ) o edital 
( ) a(s) peças do agravo de instrumento que segue (m) 
e ) o (s) e-mail (s) 
( ) outros: ______________ _ 

Eu, 
assino. 

(Thiago da Silva Vieira), escrevente o subscrevi e 



CSDS ADVOGADOS 

(AMARGO SILVA DIAS DE SOUZA 

EXCELENTÍSSIMA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 2n VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA-SP 

..J 

COM URGÊNCIA: intimações e publicações não veiculadas cm nome 

dos advogados do peticionário 

Processo nº. 0024980-39.2009.8.26.0602 (602.01.2009.024980) 

LEOSMAR GONZALES MARTINEZ, já qualificado nos 

autos do processo cm epígrafe, por seu procurador signatário, vem à presença 

e Vossa Excelência, informar que não obstante regular sua representação 

processual, as intimações e publicações não estão sendo veiculadas cm 

nome dos seus advogados constituídos nos autos, destartc, requer a 

republicação dos atos necessários, bem corno a veiculação de in timações e 

publicações futuras cm nome dos seus procuradores, quem se ja m, 

CÍCERO CA'1ARGO SILVA (OAB/SP 231.882) e VINÍCIUS CAMARGO SlLVA 

(OAB/SP 155.613), anotando-se seus nomes para tal finalidade. 

Pede deferimento. 

Sorocaba, l 6 de dezembro de 2015. 

~OI/\ v----
- ~--=~-~M-AR-;:;-GOAruSlrT'"Tr--_..) 

/ 
Advogado 

1s 3519.4888 Av Barão de Tatuí, 540 3° andar 18030-000 Sorocaba SP 

www.csds.adv.br 



CSDS A D VOGADOS 

CAMARGO S ILVA D IAS DE S OUZA 

EXCELENTÍSS[MA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 2" VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA-SP 

FÕRUM Oi SOROCABA 

16 •EZ 2015 

) 

Processo nº. 0024980-39.2009.8.26.0602 (602.01.2009.024980) 

LEOSMAR GONZAL.ES MARTINEZ, já qualificado nos 

autos do processo cm epígrafe, por seu procurador signatário, vem à presença 

e Vossa Excelência, com fulcro no art. 535 do Código de Processo Civil, opor 

os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da respeitável 

sentença decl aratória de falência. 

A respeitável sentença declaratória de fal ência padece de erro 

material que urge ser corrigido. 

O embargante LEOSMAR GONZALES MARTINEZ foi 

referido na mesma como sócio e administrador da empresa falida, confira-se: 

OECRITO A FALÊNCJA, aos 10 de dezembro de 2015, às 14:00 horas, de 

GERBO ENGENHARlA E MANUFATURA LTDA. , estabelecida na Avenida 

Victor Andrew, 4.384 - Bloco "B" Éden Sorocaba (SP), CNPJ 

68.329.325/0001-56, t en do c om o sócios administradores JOSÉ 

GERBOVIC, CPF 520.904.188-31; ZAIDE GIANTIN GERBOVIC, CPF 

308.159.888-50; e, LEOSMAR GONZÁLES MARTINEZ, CPF 

340.627.008-59. 

<==---~ 15 3519.4888 Av Barão de Tatuí, 540 3° andar 18030-000 Sorocaba SP / 

www.csds.adv.br 

-



1 vib 
Contudo, o dispositivo cm destaque materializa erro material que ~ 

urge ser corrigido uma vez que o embargante LEOSMAR GONZALES \ 

MARTINEZ não é sócio e nem administrador da empresa falida. 

Nesse diapasão, a ficha de Breve Relato atualizada emitida pela 

JUCESP comprova que o embargante LEOSMAR GONZ/\LES MARTINEZ 

se retirou da sociedade mediante instrumento registrado sob o nº 214.355/09-

3, Sessão 29/06/2009 (doe. 1 anexo), também conforme o correspondente 

instrumento de alteração do contrato social firmado em 30/03/2009 (doe. 2 

anexo). 

J\ mesma ficha de breve relato comprova ainda que atualmente e 

desde então são sócios e administradores da empresa falida somente JOSE 

GERBOVIC e ZAIDE GIANTIN GERI30VIC (doe. 1 em anexo). 

Dcstartc, requer o provimento dos presentes embargos de 

declaração com a final idade de sanar o evidente erro material ora arguido que 

reveste a respeitável sentença ora embargada, com a finalidade de declarar 

que o embargante LEOSMAR GONZALES MARTINEZ não é sócio e nem 

administrador da empresa falida. 

Pede deferimento. 

Sorocaba, 16 de dezembro de 2015. 

Advogado 



GOVERNO DO ESTADO OE SÃO PAULO DOCU, ENTO N.0 

1ii1 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E IN VAÇÃO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

01--
~----------------F1_c_H_A_c_A_o_ A_ s_T_R_A_ L_ s_,M_P_L_1F_1_c_A_o_A _____________ ___, ____ \ 

CSDS I Advogados 
NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLlrlCADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", ' ENDEREÇO , 'OBJETO SOCIAL• E 

"TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" RErEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO. 

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER. 

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLlrlCADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, 

MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO rlNAL DESTE DOCUMENTO. 

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA. 

EMPRESA --
PENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

l ,BO ENGENHARIA E MANUFATURA L TOA - "EM RECUPERACAO JUDICIAL" 

TIPO: SOCIEDADE LIMITADA --
NIRE MATRIZ DATA DA CONSTITUIÇÃO EMISSÃO - --
35217411044 15/02/2002 16/12/201!> 10'52:10 - --

INICIO DE ATIVIDADE CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 

15/12/2001 68. 329 .32!>/0001 -56 

CAPITAL 

RS 3.076.665,00 (TRÊS MILHÕES, SETENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS} 

ENDEREÇO 

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS NÚMERO: 436 --
BAIRRO: JARDIM ZUMIRA COMPLEMENTO; SALAS 2 -- --

l uF: SP 
-, llCIPIO: SOROCABA CEP 18086-390 -

OBJETO SOCIAL 

COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS 

COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 

OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS 

SERVIÇOS DE ENGENI IARIA 

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 

TITULAR I SÓCIOS I DIRETORIA 1-----------~-------~~---~ 
JOSE GERBOVIC, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF. 520.904.188-34, RG/RNE: 3020151 SP, RESIDENTE À ESTRADA JOAO LOPES, 600, 

BRIGADEIRO TOBIAS, SOROCABA - SP, CEP 18108-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM 

VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE$ 2.984.365,00. 

ZAIDE GIANTIN GERBOVIC, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF· 308.159.888-50, RG/RNE: 5086759 · SP, RESIDENTE À ESTRADA JOAO LOPES, 

600, SOROCABA • SP, CEP 18108-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO GERENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA 

SOCIEDADE DE S 92.300,00 

Documento Gratuito 
Proibida a Comercialização 
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5 ÚLTIMOS ARQUIVA MENTOS 

, .. 
NUM.DOC: 259.109/04-6 SESSÃO: 17/06/2004 

ARQUIVAMENTO DE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.003 E DO DEMONSTRATIVO DO 

RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2003. 

CORREÇÃO DE CNPJ 68.329.325/0001-56 

NUM.DOC: 281 .321 /08-5 SESSÃO: 14/10/2008 

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA I OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS, COMÉRCIO 

ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE 

MERCADORIAS EM GERAL. COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REPARAÇÃO 

E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS. 

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA VICTOR ANDREW, 4384, BL. B - ZONA, ZONA INDUSTRIAL, SOROCABA • SP, 

CEP 18086-390. 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. 

NUM.OOC: 214.355/09·3 SESSÃO: 29/06/2009 

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOSE GERBOVIC, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 520.904.188-34, RG/RNE: 3020151 • SP, 

RESIDENTE À ESTRADA JOAO LOPES. 600, BRIGADEIRO TOBIAS, SOROCABA • SP, CEP 18108-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E 

ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 2.984.365,00. 

~ REMANESCENTE ZAIDE GIANTIN GERBOVIC, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 308.159.888-50, RG/RNE: 5086759 • SP. 

RESIDENTE À ESTRADA JOAO LOPES, 600, SOROCABA • SP, CEP 18108-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO GERENTE, ASSINANDO 

PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE S 92.300,00. 

RETIRA-SE DA SOCIEDADE LEOSMAR GONZALES MARTINEZ. NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 340.627.008-59, RG/RNE: 

3532602 • SP, RESIDENTE À RUA FRONTINO ALEXANDRINO FREIRES. 94, JD. CAMPOLIM, SOROCABA • SP. NA SITUAÇÃO DE 

SÓCIO GERENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE$ 615.333,00. 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. 

NUM.DOC: 851.075/1 0-1 SESSÃO: 12/03/201 O PENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

JC - Nº 1311698/09 DE 30/12/2009. PROCESSO Nº 24980/09. OFICIO Nº 64/09. DO MM. JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CIVEL, DA 

COMARCA DE SOROCABA SP. ORDEM N 1152/09. TRATA-SE DE OFICIO JUDICIAL EXPEDIDO PELO JUIZO DE DIREITO. 

ACOMPANHADO DE COPIA DA R. SENTENCA, POR MEIO DA QUAL O MM JUIZ DE DIREITO DEFERIU O PROCESSAMENTO DA 

RECUPERACAO JUDICIAL DA EMPRESA INTERESSADA. DEVENDO CONSTAR AO LADO DO NOME DA EMPRESA A EXPRESSAO 

"EM RECUPERACAO JUDICIAL". CONFORME O PARECER DA D. PROCURADORIA, DATADA DE 09/02/2010. 

NUM.DOC: 419.796113·7 SESSÃO: 29110/2013 

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA I OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS 

AGRICOLAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA, COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS 

' MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PAHTES E PEÇAS, OUTRAS SOCIEDADES DE 

PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE 

EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS. 

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA I lUMBERTO DE CAMPOS, 436. SALAS 2, JARDIM ZUMIRA, SOROCABA - SP, CEP 

18086-390. 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. 

OBSERVAÇÕES 

NUM.DOC : 851 .075/10-1 SESSÃO: 12/03/201 O PENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

JC • Nº 1311698/09 DE 30/12/2009. PROCESSO Nº 24980/09. OFICIO Nº 64/09. DO MM. JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CIVEL, DA 

COMARCA DE SOROCABA SP ORDEM N 1152/09. TRATA-SE DE OFICIO JUDICIAL EXPEDIDO PELO JUIZO DE DIREITO, 

ACOMPANHADO DE COPIA DA R. SENTENCA, POR MEIO DA QUAL O MM JUIZ DE DIREITO DEFERIU O PROCESSAMENTO DA 

RECUPERACAO JUDICIAL DA EMPRESA INTERESSADA. DEVENDO CONSTAI{ AO LADO DO NOME DA EMPRESA A EXPRESSAO 

"EM RECUPERACAO JUDICIAL". CONFORME O PARECER DA D. PROCURADORIA, DATADA DE 09/02/2010. 

Documento Graluito 
Proibida a Comercialização 

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRC 35217411044 

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 15/12/2015 

NIRE:35217411044 Página 2 de 3 
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DOCUMENTO N.º JZ,7/J 

o~ 
csos \ Advogados 
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:;r.;1..IAl .... __ . ..... 

'I 'íltí ... 

. . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . ... 
::N~:'° ~TO SOCIAL 

c:zABO D~ B )QB"-;."n,~ LTDA . 

N~RJ: 35217, llOtt 

:::JfpJ ei:~. 325/0001- 56 

.Jo•• C.rbov.ic, ::,ra:.:.iei:-c, c.isado, e:-iqcnhei :o, por-tador 
dA c~•:1:la de 1dc:-1::.c!ad.- RG n ' 3 . C::?:> .• 5:/SSP-3P e ::iscdto no 
C? F / X: ,sc..1.> o n• 520.90~.106·34, ct :1!.der.te t:: domlc . lld<!o Od 

r.s1 r.\c°' .1=,.;o !..np,>s, n' nOO, ilr1t)i1d~I ro iob1;i~ . CF:? HllOS-000, 
r.;, .n:.1::ic:,:!o O'! S~ro:a!:.;, E::t.ido ae S.lo l'ãu:o; 

Z11.1de Ciant.\n Gerl:>ovic, b ras ileira, casaja, 

: n.:ius:.:-:.a.:, ;;o::a.:lo:-a é.! c6dula de J.dentJcaõe P.G n• 

5.Cl=6. ,s ; /ss;:-s~ i! :r.s -: :-:~o nc C?f / Hf sot o r. • 3C!:l.l59.8S8-

50, re:ii.éer.:I! i! .;1_,rr.:c:l.aoa :ia Escrada Joao .t.opes. nº COO , 

2::gace~:o :oo:.i.s, e;:;, 18~~e-oco. no mu:a.:irao do Sorot:aba , 
Esta~o ~e SA: ?a1:!o; e 

z..o ... r Coaa•l•• Kart;in••. 
inc::st r~al, i:or:a::o:- ca -::~d·Jla 

brasilE:iro. 

::te l.de:it1dade 
ca .. a.:.J, 
RG n• 

3.~ JJ.60:1.'SSr-::i'. o? insc:-:.::o r.:: ,:pr;M: sob o nº 3~0.621.008-

59, :es~c,,~:e ~ ~c~;:~! ;Jjo r.a Rua r:-ont!~o A!exandrino 
::c l :~ . :1 .;, ?o.rqt:c c .. ~;,.:>l:r.-, ,:::r 190' '7 -3.30, :l'.) nun~cip10 de 
Sorocaba , ~staoo .:I~ Sôr ?a~lo: 

cc~ s~ce na A~en~d~ V1c:or And:ew, nº 4J84, 

to<'::t, :?.o::.i . . .... r. -~31 ce Sc:o.:a!n , CEI' 
8!oco S, Ba.11:rc; 

18086-3!10 , no 
:,:;r. ; .:!.r,:o e<:? ~c:-o::a~l. ~.st.s:lc C'! Sã t- E'.sulo, C?:n Cont r ato 
Suc.;Jl e~:;1.-1·, .. ..!,• : • .i .i.l:ll.c> Cv::-.c:c.a l Cú l:Sl.dÚv ÚI: sao : <tUlo , 

e:n l :,..O:?.:;:(IO;> , o;::::, e :-n;;.F.: r:' :5211 ~1 104' e c:c.rn a IJJ.t l M.; 

a l :craçic :a::-Jle~ a , ; :,91st rada s ~b nu 281.321/0~-). em 

Coaa icSarando u cC'o~nicaç&c oa :c:!raad ~o s~CLO i..o .... r 

Cona•l • • H.&rt: .... •• . co::~cr::-~ no:1!ica~ao de JC/03/?oog em 
pcc~r é3 Soc:e=a~e; 

.rP.so: ·1e::-:. cte c:,n:.i::-. •• ,.,,''º'ººo.,, ... ,.,~~, 



. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . : : : : .. . . .. : : . . . . . .. .. . . 

l. ?orrr.a :í. 7a: e a;,rovar 'lóclo Leo-...r 

Gon:sAl•• Mart:i.ne& da soc:_edace, atr.ivés da r.:esslc e 
:=<lns:erér.c i a de (:S . 3 33 (~!~r.us e q•Ji'n::e auL, tre4entas 
e t:-~n:a e ~rt-s c;uocas, ct! ~ua tit.t:laridade ac sôcio Jo•• 
C,u:bo.,,.c , ;>e!.> ·,alo~ :k R$ l.C00.00 (hum 1:1il =eois) , pac;os e 
r~ceb1cos nes~e ato. 

2 . ~ sóc!~ Zai da Giat1tin . '--rbovic renuncia eKprestamen: c 
.:io o.ae:..: c: de ;: : e::e:.:::c~a pa!'a aquis.:.çr.o c:a :. quotas acima 
::-er.cic>nur.us. 

3. A!~~=~: ~ :on t=~~c Soc!a l, em ccnsequência das 
~e :~be:~~~~s a c :LmA aear::ritaa , no• ••9'2iot~ pontca : 

3.1 ;\l:c:a= :, c11pu: :l.3 Clóusula s•, que passi, _ a 
\·!.çora : éa se';"J!::._e C".a:":e:. :-a : 

"CJJ,;.:,::!d o J;- te!ranent9 
1:::f:'q:.tl1=iJ~o e= ::ioE:.:!a ;;:orre.-:ce d::> _o,1Js, é de !~S 3.076.665,0C 

(crôs :Jilhte:;, !:e re:, :o e :;e;s :n:.1 , :::1tl:iccncos t? .,esser.ta e 

cinco ~e~isJ, d;'lié~é3~ e~ 3.01é ;65 t crõs n:l~ôes , ~ecenca e 
~e:s ~11 , s~Jsc~r.cds e se:,se:lCd ~ c inco) quotas, assim 
disc:-:brJJ éas Pn::-P ,,!' SÓCIOS: 

RS ::.:1s1.J6s, o,, cdoi:; r.dlh~es, 
no~·ecc:1cos e :i:rent a :: c;u,Hr::> ::ul :rezentos e sessen ta e 
cin.::o r,e4;JJ, -:-:-::es;:-:i:id~r.c.n " ::. ~a.: . 36.~ (t!o::, r>ilh61ts , 
nol'ece:lras i!! o :rp::~o1 ,. (J'Jar:-o :ii:, t :-Pzo,r.r11s e sess.?ntiJ e 
cL~coJ quccc1s ; 

ia:Ld. «;iaotí.Q Ge.cborlc - RS 92. 300, 00 (nove ti ta e dol s 
1n:J ~ :~e;e:1cc.s r:f:"aJ~/ co:res.ocnder. ce:s .i 92.JOO (noventa e 
a~;s =i! e ::e:enc2sJ q~otas:• 

tais alce::ações 
pcia Lei nº 10.<06/200.! , 

cor:!::. l :i.:!ac e e.~: ºº"" ccd.:i ç.)c .io 
~e~~iJ~: ~ ~s s~c~:n~cs cl&u~ulas: 

t;ont:ato Social, e fazem 
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COIIT1IA?O SOCUI. 

CJ::RB0 llilcmruau :r. taWn'rUJU'. !.Tt>A 

Knt,. s~1,,11ou 
e.,, 69 . 329 .)25/000l-5 6 

c i•u•ul a l" : E~:a soc:edaêe empre,~r!a , sob o tipo 
J~ridtco de soc1e~d:e ~l.'"~:ada ceno~ir.a-se Gerbc ~r.genhccia e 

~anu:õtu:a :.:da. 

Cl.a"uau.!A 2•: ;,, s:,::.ecia:!~ t:e=.i a !U:a sêdc na Avenida 

V!:::01· .Ar.d:e,.,, n. <32.: , :Hoco a, aairro €den, Zona 

I:iét;:-;t r!.;il de Sc:o::ai:a, E:s:.1d:: de: Selo Paulo, CE
0

P 1SOB6-J90 

pc::e:"LC;lc, : c:~,•!a, es:e:,d-!: s:;as at1.v1.,jade:s a todo te:r1.t6r-io 
r,ac!.ur,al, at:-d'tés da ! C~::u:a de filiõis e/ou noroe:aça::, de 
cep:e: -!:\:.sn-:.es. 

a J : r.uú:i:::.. ,: co:né : c ~<:i de r.:áqu1nas e ec;t•ipa:nentcs 

elecr~:-:~co~ e ~le:ro-:ec.li!'l!:os. :.n.::lusi•:e os seus componentes, 

esf',?C'~a l~~n~e desti~a=~s ó ~~~:e;o !'lo campc da a~comaçào 

:3~cã=:~. ~c,:re:ci~l e ae c~c=i~~: -o; 
t: l ::e e quauquer ::>1terials 

:-.cc.::1:1!:iu:. .; t'xt..:1.:,.lo <J,s :s..:., .itt11!1Jddte pr .111=1péi~ , t oem 

hSS:~ a expo::a,J~ ~o, ==~e~ ?=~;:!a c1.: cie l~:ce1:cs; 

ou cr.:ot.!5 ::1; 

e) ~:es:a~3c :e serv!ços a':::l.in!sL:at l vos e gerenc1ais 
i ~~?=Msd= _nd~sL:l~1:s; 

Pl F'ab:j,:;iç.,o e coroercio ~e :rintées, P.sta~p:>s (corte, 
co!:ra ~ r!??UXO ). terra::-.e:itas e d~spositivos para ;:>:acesses 
p:cd~t~~cs ~~ çe:al; 

!> i'restaç.lc:- de serv!co:s em assistenc1a técnica em 
çer.sl; 



: : . . . .. .. . . . : . . . . . : .. . . ... . . 
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Ç) Pt~.!t..,çclo::, C,.~ • ser,~s: • <lç:! e:igenharia oec:.1nica, 
~!e:rõn:cd ~ de ~..a~ufa:i.:ra para desenvolvimento de ?tojeco:s 
no ~~rc3cc r.~~:or.a: e ~r.:ernac10:ial : 

~) :::i;:;c:a;lc e ~~ibuiç!o 
des:ir.a~os a ~~~=e?o ::e campo de 

-::e cq·Jipamento:s 
automa;ao ba:icAria, 

co:erc1:1l ~ ~sc;,tc: ~c; 

!) F:•,:a;I~ ~- serviços e: ferramentaria1 

:1 ~c=:rc1::, e x~ortaçAo e distr1o~içao de produto:s 
aç:J..co::is ,:=,-; :;c=.i:, ;:,:opr:o:s oi.: d1;e tc:cciro:s , in :iatur .. , 
b:~tns , ber.t!:c1a::cs =~ :ndu:s:: : alizado~. 

ci•o•ula , •: O ?ra;o o~ éu:aç.1o 
0

da sociedade é por tc~.po 
!.nde:e:!71;::adc. 

c1•u•ul• 5 • : o capnal socia!, i nteiramente 
intc9rali=~~o cm ~ocd:i cor:ente de ?als, é de P.~ 3. 016.665,00 
( tr~s :Til l hOes , .setenta e seis mi 1, sei !l:'encos e sessenta e 
cinco ieais), divididos e~ 3 . 0?á.66~ (três milnoes, seLenta e 
sei~ Pil, so1scQncos e ses,enta e cinco) quotas, com valor 
no::iinal de RSl , 00 t!a::: real: <:ada u:na, a11sin distribuldas 
entre os .16c.:.::>:e: 

Jo•• RS ::.!,~~-365,00 (dois r.iüt:oes. 
ncvl'cen::c11 1- oiten::a e qu .. :::-; :::1 l 1.:ce::cntos e sc:iscnca e 
clncc :ea:s , co:respor.den::es a 2.Sa~.36: (dois ~~lhôes, 
:-..::·,ecent.cs e oit~:i:a e qi: .,t:c ::1i l tre:entos e ses:senta e 
clnr.:o qi:cta.s; 

2!&.1.de Cia,stu, C.rboric: - RS 92. 300, 00 (noven:a e dc:i.s 
:T:i l e :rezentos :ea lS) correspondentes a 92. 30C (no·Jenta e 
dois rr.il e ltc::cncasJ qt:o~as; 

:JC:d ~s~c gJcodc aos ~ócios o direito ~~ 
,,,,,,,çJo de •~•oco do c,plcal. ~ ~ 

f) ~ · 

s 1 • 

1i)'I 

~ 



. . . . . .. . . . . : . : . .. . .. . . . . . . . 
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s 2 • - ~ rPs• P:~;:ii;ii::_i,i;4 ai : c°.fia .. .. .. . . . .. 
va:or de su3s ;~o~as, =~s cocos :~sponde~ 
tr.tcg:a~iz:i;~o jo cJp~.a~ soci~l • . ... ... 

III 

sócln t>. rf':'lrr t u ao 
solidariar.~n:e pela 

Cl..Áa•ul a 6• : n :~:!~dõde se:! Acirn.:ni 5cra?A por to~o~ 03 
s6c ics . ~a (;';al.:.éacc de so~ios admlnistrAdores, podendo 
ass~:ia r .:.s;,laca.-:c~.:e : oo:is os docwrent o!I .5c,cia1s , inclusive 
pa:a as :~par:.:.ç6es p~bt1 ca s. 

S 1 • - Cs cc=~~e~tJS ab4ixc: 
a l e~cn : l.!:-t.s e. .. ·:~:ido\ 1: corr.p:a de 1.rc:0·1e1s: 

t': ~::c:-a c ,:~ t::'!' 1i.:õ lGue: esp~c!.e ; . 
e) ch~~~es, n:>tas prornis!ó:ias , ordens de paga~ento uu 

o~t~J :t:~!c e~ c~~o:to; 

d) ~ r o=l.!:a~te): 

e l Co:it:ato~ d• e:;.p:~st ~::os, ce f lr,ã!ncianenccs, de 
c an>r!O e ~o:a~ p =~~1sscr1 a s; can t o em moeda nac1onal corrente 
e ta~J:é~ ~= =oeda es::ange ~ra: 

Il ~:c5tar ~a:à~:1as; 
~I Co~::aca: e dc~!t1 : ~mp:ogados: ~1 xar s~ l~rlos; 
nl A,s:r.a: r :oi:;,,stas ~ d::-cunentos e::, gc:-a l; 
!> f'l .s:!.:-S1iJL c!o<.:1,;::-.uh~G~ po:,;. übect.ui:.1 de cont.a~ 

tancõ:1a~ e pAra operA- ias . e~1t1: e e~dcssat cheques, 
et•tua : saqces ~ ~as~ar =~c100~. autorize : õ~bLtos em conta 
ct. ::-er.~c. :=.1;~:fr:~~c:.i:.~ e paqJ:lcntos ço:- meio tia c.:iirt.:1:; 

solic1 ta: ~xt:-a~os ~e ccn:a ccrrente e requ1sl:ãr :aloes cc 
cnt:-q.Jt:~; .. . ' ?Pr.PhPr qJcl~-:.it~ Prt t!!n~.,. lro: 

Ccn:ra:4çio e• ~:v~d3s, abe:t~rd de Clrtas de 
cr1(H :o :an:c ~a ~a 1::-po:tsr;.:. -:: q .. an t o p.:, ra exporcaçclo 
ac ; a c1:o~co aoa:~~er.~,;:s, ~~dJçCes, pro::ogaçOcs, en:ceqa 
! rcn=c pa;~~en:c, pro:estos: 



::"Pp~r< lÇÔt'~ 

m·~n ~=-~1.1:! e 

: : . . :·· . . . : . . . . . . . : . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . ... 

! itl:S rqCt :i,;•i FPdera~s, . . . .. . . 
"'Úbl :c·a"' ·: ~ 
r ••• • • éstcsduais, 

'1t' !'>:.:.s!: S/A(Ol:.(;:C:i'./S~Cl:;X). SOCle<!aaa de 
e.:-..::n:e.1.a :'."1.s:.a; 

~I ~e~::~ser.:a: ~~:dr. ?~ ~·:anco Centr~l ao 2r3sil 5/A 
~~ .,~~~ : d:;e;<a., ~ depar:am~ntos; 

:cs;::,r.s;s:.n: !:ia:1 .. <:; c•,~p:.;: ~ vende : 
cs '!::a r.c;e ~:.3; '1cs =:-r.:d: e cr.::eg,H dup.l,1cata! , letras 
:.\=:..: e.· ~.ct .. s p:=::,t~:1.is ;:arj sere::i cc,br..ida5 po!' b,.ncos 
)S!~r.ar.~~ co:::::a::, , ? rcp,;.~:ll~ ce torderõ; :ies;:onta 
""<>=:cn~s. c:;r:::~: • .,.e:::: Ó " c '::!.;a~qu.. (l\1 ll o! la:l~ng: , 
a~ ~!:: .s ::do ? 5 c:;~p~:c:::!s cc:::::at?s, dCe1tar le:ras de c~r.lbio, 
;:,otlt!ndo .s:n::a , s·-~:lei<ec.s: po.:le .:11 ~ " c!c~pacr ... r.t. .. s uduaneiros 
OJ ~ ~u::cs : u~c~~~~:!,,~; 

r.) ~e;:,!'e~cr. : à!" 

Cc::rc:ios e í.:!egr.i!c::, bc:n 

Sec.rcti' r : a ca :l~cc::11 fede:.1!, 
o~~:o~ t~Fd! ~1Ç~~s ?~~l!Cos 

a E:.-:-.pres;, B:as1le1ra oe 
c:;~o pcr.:.r.tc a Ali~ndcg.:. , 
Cc::i~a:ih~a Ooc11s de Sant ,:,s e 

Se r.;c. se1r.;>re ass:naoo:; po r :101:s s(,.:1C';s ac!.1ur.!.st,ado,es 
o~ ?:l: ~~ ,~!o .id.~1:,:3::.i~?= e J~ p:.>cJ:ado:. 

s 2 • :~d~ ~ : ~~~ ,~ .~~~ ~~~~~ c~~~Ldt o~ ~odd:e~ 
cor. :ec1dos , c•1!':" c=:~.c. j ·.,a~;.:,~::e !1m1ta:Sa 4 tutr,) t1no. hs 

p:oc~racoes =o= a · :!aLS~-~ Ad .~dl ~ld· , nlo t ~ra? pra:o de 
•:.1~ :.:!J QC .. 

1r.:e:es:;,:: s ;!..1 S~'.: !t::So ::ie . :,\?:n e=: !.1v~: pe:J~o3! , nt.:r.. :,<? dê 
tot,:ii ir:>s, s~:.::.~-:rc- s :.~:-:n!r.Jn ':.. e~l.:n:<, pt:>:.c_do prosc1r dV4,1.&.!.t, 

er.::o!,so 11! !avor. be:n ccro cone ra:' 
~eço=: a çoc, ::a~::A:i 11~ e~ ~i.:::.i, , 

t<! r rc1 :"O!, se.!:: p!:r.,l de ::ul:cadc , 
e:n prove1:o p~opri? ou de 

paçar.co ainda a ,::.c1edade, 

Cláusu.l.a 8 " : Os ,~c:o:s ad::::r.~st,~doces, r.o c~erc1cio de 
:, e- 1.- :\ cc:;-:,:: , !0:.1= )!..5 H am" ret:. r L&dA :r.t!r.~lf.l, " tlt.ulo de 

p::c-1 .. ~:::õ, :'.;x.ic.a d~ r::r..i.: ::-i ac.>:oc e:itrc ,:,s s6:::1os, e que 
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rv 

Cl4v9'l.l.a 9' : J.s qt.:ctas ot· capital so:ncnte sot:1:> cedida s 
d :.e:ce:.ros co::1 p:ev!o ~ e:,;p:essc consi!nt1.::ieruc da ma~oria 
dos st,.:ios. ,:~prcsent.in~o r.:> r. l.n.:.r::o :; t, 1 cinq.:cr.t.i e .,..,, poi: 

"ci!n:01 éc, ca;,~:a~. ;,. concor càrc1a será dado ;:>re(ecent-er:1ente 
no p:or::.o 1n::r.:~er:~ :~ al~e:~çAo -on:rot ~dl. 

S 1· 

es:rLto aos sé::.os , 
o ce=er.te d necess6rLa c~mcnlcaçao por 

cc::, an:e-:ej~n::i ;i ::llni:,.:i de 30 ;t c:.nt;i) 
d1~s . ~nc;c~n=~ p:eço e ccnd:coes pa:a a cess~o . 

S 2 Se os SÓC'!O' :lAc> U.!UrP.'!I do dLre!.tt; rio 

p:~!et ênc1~ que l~es e asscç~:dd~. r1ca o cecente t ive~ para 
ceder 4'!. s\!a!I., c;ue: as a ter-e:~.!:- :n;, valendo -:> .i.ns:ru:nonto de 

Ce:! : s.io ce·::.c:ir,;e:;te Ct!<;1s::racc .:1,:, Ca : t ,)rio ccn;:,etante, conC1 
p:ova ~le:;.l de a!c~~a~bo :cn:::ac.:al. 

s 3' Se:.l !::cC!.CJ;: a :ess.'i o de q•;c~12s feita co!T, 
l~ ~:a;~o l~ ceg:a: o~taocle=~oas nes:a clA~sula . 

V 

Cl•u•llla · 10·: A so~ 1eoace n~o se diss~:vc~~ por morte de 
~ c~s s~cios, ~o~t;~u~r.do e=-::: o s6c10 re~nescentc . K 
socieoade, nos:~ lq~!n:e1 dias seguir.te~ . not1!icarâ os seus 
h~:deicos md!~:~ ~ ~ : jpotc~ , 
tnc1usive a v ló va ~~Pi:-~. 

ex1sténc~a des:e ~ar.trato. 

e o:s rtspon:s~vel:s pelo~ rr.~no: P.s; 
se r.~uvcc, cient ~fi cando-os da 

s l ' - :>co: :endc o f a:ec~r:-ento de oualquer s~c10, seus 

tle(dt'.: rc, ., ~~e ~e:- lc ~c:::u:: 1:1::s r._, ~cc 1ed.!!de. Suas q1..oto:s ::!!!e elo 
pMji\,. M> e,~:::::;, ~:.:,t·:.;s .::a a;, .. :aç.l o de /h!U~ hllvert'", com 

"" oc •• ,.,,,. "'º"'' '"""'""' "' •• ,. .,,~ :~\ 
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5~o~ o s se:ao o!~:e!io;~ a:;it~~~i :«:?;e queiram ingr~ssa r na 
!0C!eoc10~. 

s 2· - O paqa:er.tc aos · re~~· herdeiros, !ar-se-â nd funia 
q~~ !o: dCcrcada; "ªº havendo acordo, em l2 \doze) pre?taçô~s 
~~r.s~1s e conse:ur.!vas , vencendo-se a primelra delas 60 
!se.ssent~: c~as d:> ób!to. i:ssas pdrc::elo:, ser.lo corrigida 
~c~sa:~ente p~l:> ~nc:cc d:> IG?~, ou outro indice q~e v:er 
:1:.:bs:; :::u!r . 

VI 

DA EXCLUSÃO OE SÓCIOS 

Cláusula , 11' : Z :econhec:do ao:, s6cics, e~ ztaioria 
absolut., d é vo:;<,:, e ::.eciar.Le s:r.:(Jlc~ <1lt.:roc;õo do Ccn:rui.u 

Soc!al , pror.over a PX~lu~~o ce · s6c10 culpadc da gra'le 
wLolaçao cos ~e~eres scc1etltL:>s. Considera-se grave wiolaçao 
dos obverc~ soc:et4rios, ~ara e ! ~1to dcstu clJJ~ula : 

b) !r.!:açJo ou !alta de Px~ç~o no cumprimen~o de seus 
dever~~ de 3ôc~o; 

e) F~ça ou au:~nc1a p ::o tong~da 5c~ ~otivo jus t~ficado, 
e 

~ waco: Os ::a·.,e:.::s do S.)Clo e>c.cluido ser-lhe-elo pagos 
atra~e s d~ ~llan;.) especlal !~vantando :ia data d~ c~clu~~o. 
na t or.:ia qi.:t: ~o: acc::ca::Jo ; :i.lo ndve11tlo acordo, o paganenco 
se:l :ei:é e~ ,P.is p4rcc:a, ~en~o i s, a partir ao mês sc9ulntc 
ao co cve::!:s:>, ::or::ig!::!os de ac·:irdo coi:,; a \'a: iaç~o do lGPM, ou 
ouLtC inui~~ q~~ vlc:: d substl~u1-lo. 

vt:: 
oo aDACtcxo SOCIAL 

Cla u•ula 12' : O el<erc!.c1n social coincidir~ com o ano 
.:;.-.·1.!. :!:~ d .. õ:: JV .. ~t: Junho e 
s ,. rlc : ,. ,.,1;,: .. cins Sa :ar:ço~ 
de:,:rm.!:::~:~·:::s con:lbe:s. Os ever.tua1s pre ji.: i~os 

cada ano, 
dema~s 

e luci:os 
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. . . .. . . . . . . . . ... 
ap .. :-a:!os .:o::u::A.l ,;.~;·: d!~Íri'tluidot '•ios s.:icios, de for:na . .. .. . . . ·-
~tC?Orc i onol cu desp:opc : c1onal à participa~Ao de cadd 1~ no 
C.l?ltal ~oc:a!, ~u cer d~séinação divecaa, conforme for 
aco:aado enc:e .:,~ séc:os em ·~~i• exerclcio social. 

VlII 

O~ OXSSOLOÇÃo 00 LIQUIDAÇÃO 

c1•ualtla 13': Consi-=er,u·-~é-a aissolvJda a ·soc1ecJad 
alêr:-. dcs casos ;>re·: 1:1to!< er: le!. nas segulntes hip6tese:;i~ 

a ) co.~provaç~o oe l~?CSSibilidade pa:a fun:iona r, e 
::i) ~ -:i::.:::, c.:rnsenso. 

'IX 

DIS1'0SIÇÕ1tS FINAIS 

ci•u•ula lt' : Sos cases c~1sso~, 
d!sposit~vos C11 .. e.i 6. -:c.: né. 

apl1car-se-~o os 

,-láuaula 15' : Os a-=m-ni~Lraco:e~ declara m, ~cb as pen&~ 
ca ie:, ~u~ n~u ~s:Ao l~ptdlnos d~ exercer a admin~straçAc do 

soc1éda~e. ;:..:,:- lei es~ecial, oi; em \·1r tude oe conden.,r;Ao 
cr!~inal. CJ po: se ~n::crt:arcm ~ob os c!ci:cs dela, b pena 
q-.:e \·Ede , .. .:.r.ca t;Jt; ~~;:ir,o:anament'!, o ac'!!sso a ca rgos 
pub!.1::c:,; .:>u r.::,: .;::.:,,;; f..tl ; r.:,:r.L,s: , de p:-evdc.icaçao, p1::,.ild ou 
,;cpll:-:::: . :::::icu!"qJo, p .. cu· ato. e-. .:;r,r:tr.i a eccnomia popula:, 

co~::a e sts~ .. ~~ !::.a:lc~;:o r.acjç:ial, contra nocmas de deresa 
::.:i .:o:{.:or-::-~:.c:..1, ccn:ra as relaç!-es de cc,n:urno , (6 púb:ica, 
o•J ó p :-op: : .,:,a::iP.. ;;; 

: 

E i:or e stare~ as p3r t es acorde,, ncs :ert!los co pre,ente 
:ns;:rurr'!:1t o . !i.:rr.ar.:-no €:::: 03 (":'rê,) ' vias · de i"gual teor, na 
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Processo Físico nº : 

Classe - Assunto: 

Falido (Ativo): 
Requerido: 

CERTIDÃO 

0024980-39.2009.8.26.0602 

Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência 
Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 
Nada Consta 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração são tempeslivos. Nada 
Mais. Sorocaba, 16 de dezembro de 2015. Eu, _ , Thiago da Silva Vieira, 
Escrevente Técnico Judiciário. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE SOROCABA 
FORO DE SOROCABA 
2ª V ARA CÍVEL 
Rua 28 de Outubro, 691, ., Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: 
(15) 3228-5148, Sorocaba-SP - E-mail: sorocaba2cv@ tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min àsl9h00min 

CERTIDÃO 

Processo Físico nº: 0024980-39.2009.8.26.0602 

Classe - Assunto: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência 

Falido (Ativo): Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 
Requerido: Nada Consta 

CERTIDÃO 

Certifico e dou ft que com relação à petição de íls. 1224, a publicações 
estavam safodo para o Dr. Cícero Camargo Silva - OAB/SP 231 .882, ma 
diante da determinação de fls. 1194/1196, item "9", foram mantidos no 
cadastro de partes apenas a faJida/ recuperanda e o administrador judicial 
(anterior e atual), sendo as im foram excluídas todas as demais partes e eus 
respectivos procuradores, visto que, salvo melhor juízo, o processo de 
falência diz respeito apenas à falida, admini trador judicial e juízo. Nada 
Majs. Sorocaba, 16 de dezembro de 2015. Eu, ~ Carmen Lúcia 
Fernandes Mastroto, Escrevente Técnico Judiciário. 



Foro de Sorocaba 
Comprovante de Remessa 

Lote : 2015.00319097 
Remetido : 18/12/2015 

) 

Origem : Cartório da 2ª. Vara Cível 
Destino : Jose Carlos Kalil Filho 

) 

Tipo de carga: Processo -. 
Ord Processo Classe Partes rinci ais . Volumes I Folhas 

1 1 0024980-39.2009.8.26.0602 Falência de Empresários, Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 6 
Sociedades Empresáriais, x Nada Consta 
Microempresas e Empresas de 

Total 1 : 1 Pequeno Porte 

Recebido em _!_!_ Hora: -- Por:~~~~~~~ 

SAJ/PG5 

Emitido em : 18/12/2015 - 15:52:06 
Página: 1 de 1 

Complemento da movimentação 
6VLS 

SOFTPLAN 

,~ 
L 

r 



Processo: 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo \ ?-~(}~ 
Comarca de Sorocaba 

JUIZO DE DIREITO DA 21 VARA CiVEL - CARTÓRIO DA 2ª. VARA CÍVEL 
Rua 28 de Outubro, 691, Alto da Boa Vista · Sorocaba • CEP 18087-080 • Fone: (15) 3228-5148 

e-mail: sorocaba2cv@tjsp.jus.br 

DECISÃO 

0024980-39 .2009 .8.26.0602 Falência de 
Sociedades Empresâriais, Microempresas e 
Pequeno Porte 

Empresários, 
Empresas de 

Falido (Ativo) : Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 

Em 16/12/2015 15:55:00 faço estes autos conclusos a Meritíssima Juíza de Direito, Ora. 
Ana Maria Alonso Baldy Moreira Farrapo. 

Cadastre-se o sócio LEOSMAR GONZALES MARTINEZ, 
como terceiro/sócio, observando-se os advogados indicados à fl. 799. 

LEOSMAR GONZALES MARTINEZ interpôs EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO contra a sentença de fls. 1194/1196, sustentando a 
existência de "erro material", tendo em vista que não faz parte do quadro 
social da Falida, portanto, não é seu sócio ou administrador. 

Pois bem. Ao contrário do que alega o Embargante, a 
questão foi devidamente resolvida. 

Não bastasse a impropriedade do recurso, é certo que o 
Embargante não observou que seu desligamento da Falida ocorreu 
em 30/03/2009 (fls. 1231/1240) ao passo que o termo legal da falência 
ocorreu em 04/02/2009 (item "2", fl. 1195). Assim sendo, seu 
desligamento não tem eficácia perante este procedimento fal imentar. 

A questão apontada foi devidamente apreciada e as 
alegações trazidas não se amoldam ao disposto nas hipóteses do artigo 
535 do Código de Processo Civil , ou seja, há evidente 
descontentamento da parte com os termos da sentença, o que não pode 
ser objeto de embargos de declaração. 

Dessa forma, RECEBO os embargos de declaração, por 
tempestivos, e os REJEITO, mantendo a sentença tal como lançada. 

Intimem-se. 

Sorocaba, 16 de dezembro de 2015. 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 

IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

f r0~UM O ... SOR -

_c_m_oo_,0_2_·1 _~ _, • __ • ·_·\'-~~ 



-••- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO l ~ 
• r"'-1 " COMARCA DE SOROCABA '=i S 41 J» Pt-' FORO DE ~OROCABA .;....• * •-2ªVARACIVEL J·-·- Rua 28 de Outubro, 691, ., Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: 

Processo Físico nº: 

Classe - Assunto: 

Falido (Ativo): 

Requerido: 

(15) 3228-5148, Sorocaba-SP - E-mail: sorocaba2cv@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19b00min 

CERTIDÃO 

0024980-39.2009.8.26.0602 

Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência 

Gerbo Engenharia e Manufatura Ltda 

Nada Consta 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que cadastrei no sistema o sócio Leosmar Gonzales 
Martinez e seus procuradores de fls. 799. Nada Mais. Sorocaba, 13 de 
janeiro de 2016. Eu, Carlos Eduardo Costa, Escrevente Técnico Judiciário. 



Jo!>é Cario!> _}(aA/ J i//w 
OAB/SP 65.040 - CPF 751.745.538/91 

ADVOGADO 

EXCELENTiSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 2a 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA. 

Proc. nº 0024980-39.2009.8.26.0602 

Nº de Ordem: 1152/2009 

Recuperação Judicial 

FÓRUM DE SOROCABA ·f 
08 JAN 2016 é .... 

e: 
<$: 

CARTÓRIO ~ OFfcro ctva t 

JOSÉ CARLOS KALIL FILHO, já 

qualificado 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, tendo em vista o determinado na R. Sentença de 

fls. 1194/1196, apresenta seu relatório, aduzindo para tanto o seguinte: 

A Recuperação Judicial foi distribuída em 

23/06/2009, sendo deferido o Pedido de Processamento da RJ em 

15/12/2009 conforme decisão de fls. 139/140, sendo nomeado o peticionário 

para exei"cer a função de Administrador Judicial, tendo prestado 

compromisso conforme fls. 152. 

Com o deferimento do processamento da 

RJ foram expedidas as comunicações de praxe (fls. 141/149) como também 

o Edital (fls. 140/15 1). 

Escritório: Boulevard Dr. Braguinha, 45 - 7.0 andar - Conj. 73 - Fone (15) 3232-8252 - CEP 18010-1 
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Jo!Jé Cario!> _}(aA/ JiÍho 
OAB/SP 65.040. CPF 751 .745.538/91 

ADVOGADO 

O Administrador Judicial por sua vez 

enviou as cartas circulares aos Srs. Credores (tis. 165/172), requerendo 

ainda o arbitramento de seus honorários conforme fls. 173/177. 

As fls. 302/304 foi juntado pelo 

Administrador Judicial seu relatório conforme prevê o art. 7§ 2° da LREF, 

sendo na oportunidade somente o Banco ABN Amro Real S/A apresentado 

divergência de crédito, a qual foi rejeitada face a falta de documentos a 

comprovar sua o valor que queria ver habilitado (fls. 306/315) . Em razão 

disto, restou demonstrando um passivo quirografário (classe 111) na ordem de 

R$ 12.774.135,39 e créditos trabalhistas (classe 1) no importe de R$ 

794.792,03 sendo 02 credores decorrentes da relação de trabalho. Fez 

juntar também o Edital com prazo de 10 dias para impugnação dos credores 

(fls. 305), a qual foi publicada no D.O. Edição de 06 de abril de 201 O (fls. 

435, 438 e 439). 

A Recuperanda apresentou seu Plano de 

Recuperação Judicial , dentro do prazo legal, conforme se vê às tis. 343/429. 

Com a juntada do PRJ o Adm. Judicial juntou a Edital que alude o art. 55 da 

LREF conforme se vê às fls . 436/437, sendo o mesmo publicado no D.O. 

Edição de 08/04/201 O. 

Apresentaram Impugnação de Crédito os 

Banco Bradesco S/A e Banco do Brasil S/A. Por sua vez, o Banco ABN 

Amro Real S/A apresentou Objeção ao Plano de Recuperação. O Banco do 

Brasil também apresentou objeção ao PRJ , porém esta foi intempestiva. 

Face objeção ao PRJ feita pelo Banco ABN 

Amro Real S/A e após a manifestação do AJ e do Ministério Público, pelo R. 

Despacho de tis. 490/491 foi designada a Assembleia Geral de Credores 

para os dias 13/09/201 O em 1 ª. Convocação e 17/09/201 O para a Segunda 

Convocação, a ser realizada na Sala de Audiências da MM. 2ª. Vara Cível. 

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



Jojé Car/o1 _}(aA/ Ji//w 
OAB/SP 65.040 - CPF 751 .745.538/91 

ADVOGADO 

Os Editais foram devidamente publicados 

(fls . 494/495 e 505) . 

A Assembleia Geral de Credores foi 

realizada no dia 13 de setembro de 201 O, havendo quorum em 1ª. 

Convocação, tendo o seguinte resultado: 

CREDORES TRABALHISTAS: voto unicamente por cabeça, sendo 

Aprovados dois (02) 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 quirografários presentes e 

Rejeitados em valor R$ 3.210.339,60 cor;espondente a 60% dos 

presentes; Aprovados por cabeça 02 (dois) votos; Rejeitados por 

cabeça três (03) votos. Em razão da votação e resultado acima, o Sr. 

Presidente declarou o seguinte resultado: O plano foi pelos credores 

trabalhistas aprovado; pelos credores quirografários rejeitado na 

seguinte proporção: 60% dos credores com direito a voto presentes e 

portanto houve a aprovação de 40% dos credores quirografários com 

direito a votos presentes. Com este resultado o Sr. Presidente 

informou 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 

Assembleia 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. 

Pela R. Decisão de fls. 586/589 foi 

CONCEDIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

A Devedora apresentou os demonstrativos 

contábeis, referente aos anos de 2008, 2009 e 10/201 O conforme fls . 

648/653, demonstrando que a empresa operava com prejuízo. 

Escritório: Boulevard Dr. Braguinha, 45 - 7 .º andar - Conj. 73 - Fone (15) 3232-8252 - CEP 18010-120 - Sorocaba - SP 



Jojé Car/o6 _}(a&f Ji/ko 
OABISP 65.040 • CPF 751 .745.538/91 

ADVOGADO 

Até meados de 2011 , a empresa estava em 

plena atividade e seu faturamento estava aumentando gradativamente, 

como também estava efetuando o pagamento dos credores trabalhistas. 

Os problemas, bem como a inadimplência 

ao PRJ começou quando o ltaú Unibanco S/A apropriou a garantia no valor 

de R$ 245.652,09 da Devedora, além de outros valores dos avalistas, 

relativo a Certificado de Depósito Bancária. É certo que a Recuperanda 

contava com esse numerário para o pagamento da primeira parcela dos 

credores. 

Em que pese as impugnações feitas pela 

Devedora (fls. 790/794 e 810/825), tanto o Juízo de Primeira Instância (fls. 

795 e 878/879) como o T JSP (fls. 1094/1098), mantiveram a decisão de que 

o valor apropriado pela Instituição Financeira estava correto e lhe pertencia. 

Não obstante, a Devedora conseguiu quitar 

os débitos trabalhistas conforme comprova os documentos de fls . 736/754. 

O Quadro Geral de Credores foi 

apresentado pelo Administrador Judicial, conforme se vê às fls . 784/786. 

Ante o indeferimento do pedido formulado 

pela devedora de restituição do valor apropriado pelo ltau Unibanco S/A e 

em decorrência da falta de pagamento da primeira parcela do plano de 

recuperação devido aos credores quirografários, às fls. 881/884 o 

Administrador Judicial , requereu a convolação da RJH em falência. 

Da decisão de fls 878/879 que indeferiu a 

devolução do numerário pelo ltaú Unibanco S/A. , a Devedora interpôs 

Agravo de Instrumento (fls. 890/905), bem como juntou os balancetes de 

12/2009 até 05/2014 conforme se vê as fls . 906/1050). Sendo que foi 

negado provimento ao recurso conforme V. Acórdão de fls. 1094/1098. 

Escritório: Boulevard Dr. Braguinha, 45 - 7 .0 andar - Conj. 73 - Fone (15) 3232-8252 - CEP 18010-120 - Sorocaba - SP 



JoMÍ Cario!> _}(aAf Ji/fw 
OAB/SP 65.040 • CPF 751 .745.538/91 

ADVOGADO 

Não obstante, às tis. 1093 o AJ requer que 

seja intimado o devedora para que efetue o pagamento das parcelas 

inadimplente do PRJ sob pena de ser a RJ convolada em falência, posição 

que foi acompanhada pelo Ministério Publico (tis. 1100/1101 ). Deferido o 

pedido e intimada a Recuperanda, esta requereu o prazo de 120 dias para 

efetuar o pagamento do débito em atraso (fls . 1106). 

Por entende que se tratava de prorrogação 

das parcelas, o AJ requereu a manifestação dos credores (tis. 1113/1114). 

Intimados os credores conforme R. Despacho de fls. 1122, estes não 

concordaram com o pedido formulado pela Devedora. 

Ante a falta de pagamento e esgotada 

todas as oportunidade para que a devedora procedesse ao adimplemento 

das parcelas em atraso, novamente o Administrador Judicial requereu a 

convolação da RJ em falência (fls. 1187/1189). 

Desta feita , este R. Juízo conforme decisão 

de fls. 1194/1196, datada de 1 O de dezembro de 2015, decidiu pela 

decretação da falência da devedora "GERBO ENGENHARIA & 

MANUFATURA L TDA." ante a falta de cumprimento (pagamento) das 

parcelas devidas no Plano de Recuperação Judicial. 

Diante do exposto, espera ter cumprido o 

determinado na R. Sentença de fls. 1194/1196, em seu item "1 O", ficando a 

disposição do Juízo para qualquer esclarecimento que se faça necessário. 

Escritório: Boulevard Dr. Braguinha, 45 - 7.0 andar - Conj. 73 - Fone (15) 3232-8252- CEP 18010-120 - Sorocaba - SP 
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 
] . 

** CONSULTA DE DEBITOS ** 

PLACA- [ ] - MUNICIPIO-

[EYN1007] - [7145[NAO CONSTA DEBITO 

[ENTRE COM A PLACA, MUNICIPIO (OPCIONAL) E TECLE ENTER 
Window WDMCS / 1 at HNPRDSPOS 

DATA : (21 / 12/2015 
HORA : [15 : 29) 




