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EXCELENTÍSSIMO{A) SENHOR(A) DOUTOR{A) JUIZ{A) DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, 

CONCORDATAS E INSOLVÊNCIAS DA COMARCA DE PORTO ALEGRE- ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

URGENTE 

~v( 

/(0 

(l- C -----
..nStRfBUt'ÇÀO co ,FaROl 

PORTO AlEGRE - f;;S 
RECEBIDO f'JESTA D..~T~ 

20 AGO 2014 I 
t)~~O OE ORDEj~(' 11~ '102342 ' ~0 

MATRIZ CONSTRUTORA LTDA., CNPJ nº 87.865.234/0001-80, 

anteriormente atuando com a razão social "MATRIZ 

EMP E B~NTOS IMOBILIARIOS LTDA.", estabelecida na Rua 

Co endador ruja, 316 Loja 3, Bairro Floresta, na cidade de Porto 

AI gre - RS - EP 90220-180, vem, respeitosamente, ante Vossa 

E celência, p~r }seus advogados, apresentar o presente pedido de 

R CUPERAçA_Ó JUDICIAL, conforme motivos de fato e de direito, 

q 
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1. DOS FATOS 

A Requerente, empresa do ramo imobiliário, encontra-se há vários anos com 

suas atividades restringidas por culpa de não ter conseguido financiamento contratado com o 

DEPARTAMENTO MUNICPAL DE HABITAÇÃO - DEMHAB que, lamentavelmente, nunca lhe 

repassou o saldo do dinheiro correspondente aos contratos assinados. Todavia, os créditos 

representados pelas notas promissórias correspondentes aos contratos de garantia de 

obrigação de fazer que tiveram a validação judicial e dão agora suporte para ao DEMHAB 

requerer o alijamento do convívio social de uma empresa que, de um modo ou de outro, pode 

contribuir com a formação de residências populares, projetos de engenharia e outros, bem 

como pagamentos de tributos e geração de empregos. 

Então a crise da empresa é pontual, isto é, decorre praticamente da transação 

que fez com o DEMHAB, que agora está pedindo a sua falência, objetivando a cobrança de seus 

créditos, de origem duvidosa e de tamanho exagerado porque os imóveis todos foram feitos e 

entregues, cumprindo-se a obrigação que as notas promissórias apenas garantiam ao 

Departamento. 

Com o advento da Lei 11.101/2005 abriu-se um novo horizonte no sentido de 

recuperar a empresa, diante de uma negociação com a empresa YURGEL OBRAS CIVIS LTDA., 

em fase final de recuperação, para a elaboração de projetos de engenharia e urbanismo sobre 

uma área remanescente de propriedade desta de 5ha1, ou parte dela, no coração do Bairro 

Restinga, em Porto Alegre/RS, em percentuais a serem recebidos na venda das frações ideais 

deste terreno, sobre o qual se debruça o contrato anexo. 

Então, a Autora é credora beneficiária de um contrato de prestação de 

serviços para apresentação de projetos de engenharia sobre área de propriedade da empresa 

Yurgel Obras Civis Ltda., no percentual 1,5% sobre o Valor Geral de Vendas (VGV), 

correspondente a quantia aproximada de R$ 1.755.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta e 

cinco mil reais) a serem pagos na medida da liberação de cada parcela dos cronogramas de 

financiamento das obras a serem executadas no terreno em questão: 

y/r rv 

"Uma área de terras, com 51.030,91 m2, ao sudeste fazendo divisa com área 
de Augusto Dali Oglio e Cio. Ltda, composto de três segmentos, o primeiro 

medindo 50,25m fazendo um ângulo de 90 graus com a divisa sudoeste, o 

segundo edin~..f!,O m fazendo um ângulo de 90 graus com o segmento 
anterio , o terceiro medindo 30,00m fazendo um ângulo de 90 graus com o 

com a ivisa Nordest;,r o sudoeste mede 632,1434 m, fazendo divisa com 

terras ue são ou fi2ra;h de Amado Perrone e João Carlos Conrad, ao noroeste 
fazend um ângulo e 75graus 13 minutos e 50 segundos com o segmento 

anteri r, mede 83 Om, fazendo divisa com área de propriedade de Honório 

G C.clo. Gome>, 328 · Cooj•. 712. 713 • 714 · CEP 90480·000 · Porto AI''" · RS 
• Fone: (51) 3328.2033 - Fax: (51) 3328.6758- advogados@medeirosfernandes.com.br 
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Fagundes da Silva, sendo que as terras prometidas e que fazem parte deste 
contrato nos fundos atinge até o arroio, o qual em sua totalidade pertence a 
área desmembrada, ao nordeste fazendo um ângulo de 90 graus com a face 
sudoeste do terreno, medindo 568,1834 m fazendo um ângulo de 104 graus 

46 minutos e 10 segundos, com a divisa noroeste, composto de cinco 
segmentos, o primeiro a partir da divisa sudoeste, medindo332,1405m, o 
segundo de 20,00m fazendo frente ao prolongamento da Rua Jessu Oliveira 
Silva, o terceiro medindo 287,1209m, O quarto fazendo frente para o 
prolongamento da Rua Governador Peracchi Barcelos medindo 20,00m e o 

quinto medindo 23, 622m até a divisa noroeste, devidamente registrada no 
3º Cartório de Registro de Imóveis de Porto Alegre, na matrícula 
147.513"(remanescente). 

O pagamento de dito percentual ocorrerá por ocasião da venda das frações 

ou de todo o imóvel do contrato acima mencionado. 

No terreno de Sha1 da Contratante há condições de construir 

aproximadamente 780 apartamentos e 780 garagens do tipo "minha casa minha vida" o que 

significa uma grande possibilidade e viabilidade do contrato para recuperar a empresa. 

A Requerente tem, ainda, três salas na Rua Comendador Coruja, 316, em 

Porto Alegre. 

A urgência deste pedido se justifica porque há a distribuição de uma ação de 

Falência feita pelo DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- DEMHAB (001/1.14.0112048-

3). 

2. DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Diante destes fatos, a Ré encontra-se em condições de propor a recuperação 

judicial, haja vista que, embora com muitas dificuldades, exerce regularmente as suas 

atividades há mais de dois anos, não é falida, não obteve antes qualquer concessão de 

recuperação judicial, bem como não houve qualquer condenação de seus sócios em qualquer 

crime previsto na lei de recuperação judicial. 

Apresenta a sua demonstração contábil relativa aos últimos três exercícios 

sociais e levantada especjitêãrrfe~ para instruir o pedido, em estrita observância da lei com a 

indicação de cada transgÇão penden.~. 

Acost~ à presente o balanço patrimonial, demonstração de resultados 

acumulados, demonstr ção de res tado desde o último exercício social e o relatório de fluxo 

de caixa e sua projeção 

=f( f" Av. Carlos Gomes, 328 · ConJS. 712. 713 e 714- CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS \ tJ/ Fone: (51) 3328.2033- Fax: (51) 3328.6758- advogados@medeirosfernandes.com .br 
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A relação nominal dos credores contempla as categorias de (1) créd itos 

derivados da legislação do trabalho; (2) créditos com garantia real; (3) créditos fiscais; (4) 

créditos com privilégio especiat geral ou subordinados e (5) créditos quirografários. 

A empresa, atualmente, não tem empregados. 

Junta as certidões de regularidade da requerente no Registro Público de 

Empresas e atos constitutivos atualizados, onde aparecem os atuais administradores. 

Junta declaração de inexistência de bens particulares dos sócios controladores 

e administradores. 

Anexa declaração da inexistência de conta bancária e ou aplicações 

financeiras de quaisquer espécies, inexistindo também extratos bancários, tanto neste item 

quanto no anterior. 

Não tem títulos protestados nos últimos cinco anos, em Porto Alegre/RS. 

Por último, traz aos autos, subscrita pela requerente a relação de todas as 

ações judiciais conhecidas em que figure como parte, com a estimativa dos respectivos valores 

demandados, corrigidos. 

Não há créditos vencidos de natureza fiscal, salvo valores não conhecidos de 

IPTU, sobre os imóveis. 

3. ESBOÇO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

3.1- A Autora possui um contrato, já descrito acima, de prestação de serviço 

de projetos de loteamento e urbanização com a empresa em final de recuperação YURGEL 

OBRAS CIVIS LTDA. objetivando o terreno desta última de aproximadamente 5ha1, que lhe 

renderá por ocasião da compra das ditas frações ideais ou do todo, o pagamento de suas 

responsabilidades conforme o plano de recuperação. 

Para cada fração vendida a recuperanda receberá o percentual de 1,5% do 

valor líquido, retiradas as despesas de corretagem. 

3.2 - Todos~s credores, em princípio, serão pagos a razão de 60% (sessenta 

por centos) de seus créditos c rrigidos, n~ prescritos, exceto juros, multas e honorários, estes 

últimos, porém, quando defi idos em s/ ntença poderão ser habilitados pelo seu titular, nos 

mesmos percentuais, condiçõ 

o/ri 
icação própria com os demais. 

Av. Carlos Gomes, 328- Conjs. 712, 713 e 714- CEP 90480-000 ·Porto Alegre- RS 
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3.3- As entradas do primeiro ano serão destinadas a pagamento dos créditos 

de natureza trabalhista, até o montante de 150 salários, descontados tributos e contribuições 

fiscais, se cabíveis. 

3.4- As entradas do segundo ano em diante serão destinadas ao pagamento 

dos demais créditos habilitados, seguindo-se após os remanescentes trabalhistas, até o limite 

da proposta. 

4. DO DIREITO 

O seu direito à recuperação decorre do seu enquadramento no disposto na lei 

11.101/2005, especialmente nos artigos 47 e seguintes. 

O art. 50 da mesma Lei dá uma gama muito ampla de possibilidades de 

recuperação da empresa e especialmente de pagar os credores num plano inteligente de 

oferecer soluções, com a garantia e a segurança do juízo, que disciplina a recuperação, sem o 

ataque ao patrimônio básico da empresa . 

É tão grande a gama de possibilidades de recuperação da empresa que o 

referido artigo disponibiliza que, praticamente, o limite do pedido de recuperação fica entre a 

possibilidade e a criatividade. 

A devedora, por seus representantes, demonstra e tem o conhecimento de 

que a sua empresa está em difícil situação econômico-financeira de fato e por não ter nenhuma 

razão de direito para não pagar as suas dívidas ou proceder diferente. Confessando, no 

entanto, a necessidade de recuperação judicial, como a única solução para salvar a empresa e 

pagar os seus credores. Através do plano de recuperação judicial, resgatará sua credibilidade e 

sua atividade comercial, ao teor do que determina a Lei 11.101/05. 

5. OS DOCUMENTOS 

Assim, a Requerente instrui o presente pedido com os documentos em anexo, 

que além de outros, incluindo os obrigatórios exigidos pelo artigo 51 e seus incisos da Lei já 

mencionada, que regula a recuperação judicial : 

v 
v{ 

"I - as demonstraçõ con ' eis relativas aos 3 (três) últimos exercícios 

sociais e as levantad s especialri\ente para instruir o pedido, confeccionados 

com estrita observâ cia da legislação societária aplicável;" 

"111- Demonstração7 ultados acumulados;" 

. t;arlos Gomes, 328 · Conjs. 712, 713 e 714- CEP 90480-000- Porto Alegre- RS 
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"IV- demonstração de resultados desde o último exercício; " 

"V- relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; " 

"VI -relação nominal de credores; 

"VIl- declaração de inexistência de funcionários, no momento"; 

"VIII- certidões da Junta Comercial;" 

"IX- declaração de inexistência de bens particulares dos sócios;" 

"X - Declaração de inexistência de contas bancárias e eventuais aplicações 

etc;" 

"XI -Certidões de cartório de protesto;" 

"XII- Relação das ações judiciais conhecidas; " 

A Requerente informa, ainda, ao juízo, que os sócios Regina lankilevich 

Yurgel e Telmo Kaplansky Yurgel, além de sócios da Requerente, também são da empresa 

YURGEL OBRAS CIVIS LTDA., em recuperação (Processo 001.1.07.0216873-8), com sede social 

na Rua Comendador Coruja, 316/03, cuja recuperação se encontra na fase de pagamentos aos 

credores. 

6. DO PEDIDO 

Ante o exposto, diante da prova clara e induvidosa que ora apresenta, não 

tendo condições de continuar a sua mercancia sem a recuperação judicial para recompor o 

equilíbrio econômico-financeiro, com fundamento no art. 52 da Lei 11.101/05, vem a 

Requerente requerer seja, de imediato, deferido o processamento da recuperação como acima 

exposto. 

sa Excelência : 

a) nomear ad rrjinistrador ju9icial, intimar o MP e proceder conforme os 

demais incisos do mesmo artigo 5~ , já citado. 

aceitação 

rrr( 
s custas e taxas, que restarem em decorrência da 

plano, durante a recupt~o . 

•1 

Av. Carlos Gomes, 328 · Conjs. 712, 713 e 714 - CEP 90480-000- Porto Alegn~- RS 
Fone: (51) 3328.2033- Fax: (51) 3328.6758- advogados@medeirosfernandes.com.br 

www .medeirosfernandes.com.br 

~ 



c 

-~ 

AOVOCAOOS ASSOCIADOS '--!!) . 
0~t"~:S--c ... 

c) determinar a distribuição por dependência e a vinculação ao processo 

001/1.14.0112048-3, para elidir a falência ao processo, nos termos do inciso VIl do art. 96 da 

Lei 11.101 de 2005. 

d) na hipótese de não recebimento do pedido de recuperação, ressalvar a 

abertura do prazo para contestar a ação de falência, interposta pelo DEMHAB. 

Dá à causa o valor de alçada : R$ 1.381,00. 

Nestes termos, pede deferimento. 

DEIROS FERNANDES 

OAB/RS 4041 

Declaramos a nossa responsabilidade na informação dos fatos e seus documentos aos 

advogados e concordamos com a petição acima, cientes dos riscos da demanda: 

Travessa Miranda e Castro, 69/34 

CEP 90.040-280 

Porto Alegre - RS 

Travessa Miranda e Castro, 69/34 

CEP 90.040-280 

Porto Alegre - RS 

Av. Carlos Gomes, 328 - Conjs. 712. 713 e 714 - CEP 90480-000- Porto Alegre- RS 
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MEDEIROS FERNANOES 'JB. 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 
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PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE($): 

MATRIZ CONSTRUTORA LTDA., inscrita no CNPJ n2 87.865.234/0001-80, 

com sede na Rua Comendador Coruja, nº 316, Loja 3, na cidade de Porto Alegre - RS, 

representada neste ato por seu sócio gerente o Sr. TELMO KAPLANSKY YURGEL. 

OUTORGADOS: 

JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES e JOÃO CLÁUDIO MEDEIROS 

FERNANDES, ambos brasileiros, casados, advogados, inscritos na OAB/RS, respectivamente, sob os 

n°5 4041 e 49494, sócios da empresa MEDEIROS FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita 

na OAB/RS sob o nº 669, com escritório profissional na Avenida Carlos Gomes, 328, conjs. 712, / 

713 e 714, 7º Andar, CEP 90480-000 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul (RS) - Brasi(. 

PODERES: 

Para, em conjunto ou separadamente, representar o(a)(s) outorgante(s), em 

juízo ou fora dele, para defender seus direitos e interesses em qualquer processo(s) em que 

for(em) Autor(es), Réu(s), Assistente(s) ou Opoente(s), de modo especial para ajuizar a ação de 

Recuperação Judicial da empresa MATRIZ CONSTRUTORA LTDA., para o que outorga(m)-lhes os 

poderes gerais para o foro e mais os especiais de transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que 

se funda a ação, receber valores e dar quitação, firmar compromisso, fazer as primeiras e últimas 

declarações, bem como prestar compromisso de inventariante, requerer a sua recuperação 

judicial e ou auto falência, podendo, no entanto, substabelecer no todo ou em parte os poderes 

ora conferidos. 

Porto Alegr~, 21 de julho de 2014. 

Av. Carlos Gomes. 328- Conjs. 712, 713 e 714 - CEP 90480-000- Porto Alegre- RS 
Fone: (51) 3328.2033 - Fax: (51) 3328.6758- advogados@medeirosfernandes.com .br 

www.medeirosfernandes.com.br 



( 

IJ Sistema Nacional oe Keg1stro ae empresas :VJercanu:s- " '""c'v' 
José Tadeu Jacoby 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Pág ina: 1 / 1 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial : 

MATRIZ CONSTRUTORA LTDA 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Identificação do Registro de Empresas- CNPJ Data de Arquivamento do Data de Inicio 

NIRE (Sede) Ato Constitutivo de Atividade 

43 2 0044037-9 87.865.234/0001.80 17/12/1981 13/11/1981 

Endereço Completo (Logradouro, W e Complemento, Bairro, Cidade, UF, C1::P) 

AV COMENDADOR CORUJA, 316- LOJA 03, FLORESTA, PORTO ALEGF<E, RS, 90.000-000 

Objeto Social 

"INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS DESTINADOS PARA FINS RESIDENCIAIS 

E COMERCIAIS, INCLUSIVE GARAGENS COLETIVAS, PRÓPRIAS OU DE TERCEIROS." 

Capital Social: R$ 10.000,00 I Microempresa ou 

(DEZ MIL REAIS) I Empresa de Pequeno Porte Prazo de Duração 

(Lei no 123/2006) 

Capital Integralizado: R$ 10.000,00 Não Indeterminado 

(DEZ MIL REAIS) 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato Termin.Q_QQ 

Nome/CPF ou CNPJ Participacão no Capital Espécie de Sócio Administrador Mandato 

TELMO KAPLANSKI YURGEL R$ 9.800,00 SOCIO ADMINISTRADOR xx/xx/xxxx 

010.251.800-97 

ANTÔNIO ULISSES GOMES R$ 200,00 SOCIO xx/xx/xxxx 

407.232.830-87 -

I 
J Ult1mo Arquivamento S1tuação 

Data: 10/10/2008 Número: 3042399 REGISTRO A.TIVO 

Ato: AL TERACAO I 
Status 

Evento(s): AL TERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL I CADASTRADA 

RERRATIFICAÇÃO 

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

Verifi que a val idade da cert idão, acessando o site da Jucf:rgs no endereço http://www.jucergs.rs.gov.br, na opção Confirmação da 

( Autent icidade, informando o número do protocolo abaixo. 

NUMERO DO PROTOCOLO PORTO ALEGRE- RS, 30 de Julho de 2014 às 11 h 41 min 

. I 
José Tadeu Jacdby 

SECRdÁRIO-GERAL 

149272200 

( "! 
, I I 
I I 

tkl~/í 
11 1111111111 111111111111111 1111111111 1111111111 11 111111 
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Rec:.ei.ta Federat 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência , providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
87.865.234/0001-80 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO ' DATADEABERTURA 
CADASTRAL 17/12/1981 

NOME EMPRESARIAL 
MA TRIZ CONSTRUTORA L TDA. - ME 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
MA TRIZ CONSTRUTORA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECON0MICA PRINCIPAL 

41 .20-4-00- Construcão de edifícios 

CÓDIGO E-DESC:Rii;:ÂO-DAS-ATIVIDADES ECON0MICAS SECUNDÁRIAS 

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

[

LOGRADOURO 
AV COMENDADOR CORUJA 

fNUMERO 

~6 

MUNICÍPIO 

[ 
COMPLEMENTO 
LOJA 3 

l CEP 
90.220-180 [ 

BAIRRO/DISTRITO 
FLORESTA PORTO ALEGRE [ 

UF 
RS 

[ 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

[ MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

[ 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011 . 

Emitido no dia 28/07/2014 às 15:59:20 (data e hora de Brasília) 
[ Voltar ) 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 28/07/2014 

http :/ /www .receita. fazenda. gov. brlprepararlmpressao/ImprimePagina.asp 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Páa ina: 1/1 

28/07/2014 

-;v · 
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MATRIZ- OBRAS CIVIS TOA 
NIRE 43200440379 -17-12-1981 
CNPJ 87.865.23410001-80 

.. :_ 

' 

-. . ~ -

. -

.. 

Instrumento de Rerratificacao e Attelaclo de Contrato Social ··'·· . · 

Pelo presente instrumento ~ na l~elhor forma . d~ _di~ei~~!::;: JE~MO 
KAPLANSKY YURGEL, brasileiro, ~sado, engenhetro c1vil, portador da 
Carteira de Identidade n°. 5000813344, emitida pela SJTCJRS, ' insctitó no 
CPFIMF sob no. 010.251.800197 e OOONIO UUSSES GOMÉS~ brasileiro, 
desenhista, casado, portador da Carteira de Identidade n°. 3ÓOJS26J63, 
emitida pela SJTCIRS, inscrito no CPFIMF sob n°. 407.232.830-$7, ambos 
residentes e domiciliados em Porto : Alegre/RS, à Travessa ,MJrªnd'a . e 
Castro n°. 69 - ap 34 -Bairro Santariã - CEP 90040-280, únicos ·sócios da 
sociedade limitada .que gira sob a, denominação !;OÇial d! M_~ttii~~bbras . 
Civis L~da., com s~e social no Municfplo de lmbéiRS, no Báiri:'ó"; J>~aia 
Nova Nordeste na Quadra 32 - lote ·12, CEP 95595-000, com s~úis atos 
constitutivos, devidamente· arqulvad~ na MM. Junta _,,.~-t!-~~i~i. . ,do_ .. 
Estado, sob n_0 • ~~.379, em 1:7~12~1981, inscrita ·no CNPJ"-'.f /s4b no. 
87;865~23410001-80, resolvem rerratlficar e alterar seu contrato : social, 
mediante as seguintes cláusulas e corydições: .. .. 

1- DA RETIFICAÇÃO \, ', ; ·. . 
a) Retifica-se o preâmbulo , .(jos arquivament()S n°~. 9~8~~-~ .. 9e 
11/0811988 e 1167208, de 24194/1.992, para ne'es fazer .. c;Q~~tcu .o 
número corTeto do CPF dà ' ex-sócia REGINA , -IANt<ILEVICti . 
JURGEL, que é 363.981. 790~72. ·Retifica-Sé, "ai.ncia, o · 'Nt~E. :· ~!i 
empresa constante no p~Amb,uí.o. d~ ~rq~:~Jv.ªme;nto:s _1'111~:·;; ~~~*-· · · 
de ,,~7l0:1/1.98!, .861435, de 011Q4/1.987, 928695, de 111~-~-~.~8 e 
116!208, de 29/0411.992, para · :~~onnar que o NIR_I: --~~P:!~~- .. ~;·ç ,-~ . 
004:40379. R~. por fim; ·o. preâmbulo da ,a~~Ção :c_olltratual 
arqt•iwtda ~b fló. 1167208, de :2910'411.992, pa~ oele' taZ8r ,i:~~~~~- 9 
nome empresarial correto: MAlRIZ EMPREENDIMFNTÇ>S 
!MOBIUÁRIOS.LIDA.!.- . ·. .~;-,. 

11 - DAS Ai. TERACOES . . ,. ' \ .. ' .. :..:_.~:;;' 
a) A sociedade, neste ato, transfere sua sede social para à Avênida 

ctimeridador Coruja, n°. 316 .- IQja 03 - Bairro Floresta ; PÔ'rto 
AlegrentS-CEP 90220180. .. , ' .. · .. ': ·:~, ~ ·. 

b) A sOciedade, neSte ato, aumenta .o capital - d~ · ~$ '~f~o ·,. 
. (tre~ntas -~~í,ia . e quatr(,~ ;,.eâis), dh~ivid(? em. 364 (~r_êz_~ij~g~ " . 

seSsenta e quatrO)_ quotas, nojn~lor de R$ 1,00 (um-real), , cada , 
uma;· iorri , a -s-eguinte distribuição: a) TELMO KA~li\N$-i:ÇY \ 
YURGEL - . R.$ 356,00 (trezentos cinqüenta '· e .·-~ê!~ ·,+e.ài~) • . 
co~pondente a 356 (trezentos cinqüenta e se.~s) q~o~s: ~ .Ça·d~ 
u~.êi' nó valor de R$ 1,00 (um. real) e b) ANTONIO ' ULiSSÊS ·. · 
GOMES - R$ ~.()o (~ito ~ais>;' c~,rresponde~te a ·a Ccil.~p) 'qu~~~~t ' ;'. 
cada uma no valor de RS 1,00 (~m real), -~~ ~~-: 1,0.óC)<MtQJ~~ · 
mil reais), divldid~ em 10.000 (dez "111) quotas, ~da. uma ,de R.$ 
1,00 (um real), cujo aumento ., de R$ 9~636,00 : t11ov.~:~'m.(l, .: , · 
selacentoi e se~am) •. ~õlY636 (~ .. 
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seiscentos trinta e seis) quotas, cada uma de R$ 1,00 (um real), 
cabendo ao sócio TELMO KAPLANSKY YURGEL - R.$ 9:444;00 
(nove mil quatrocentos quarenta. e quatro ... r~ais), 
correspondendo a 9.444 (nove mil quatrocentos quarenta •· e 
quatro) quotas, cada uma de R$ 1,00 e ANTONIO . .ULISSES 
GOMES - R$ 192,00 (Cento noventa e doi's ·:reais), 
correspondendo a 192 (cento noventa e duas} qúotas, .. cada Uma 
de 1,00 (um real. Pelo aumeirto de capital social, calM!ndo ao 
sócio a) TELMO KAPLANSKY YURGEL - R$ 9.800,00 (nove .mil e . 
oitocentos rOis), correspondendo a 9.800 (nove mil .e 
oitol".entas} quotas, l".;tda Uf!18 no valor de R$ 1,00 (um re~l)e b} 
ANTONIO UUSSES GOMES - R$ 200,00 (duzentos reais), 
correspondendo a 200 (duzentas) quotas, cada uma de R$ 
1,00(um real). 

c) A sociedad.e altera a denominação social para ~ MATRIZ 
CONSTRUTORA L TOA., usarido como nome de fantasia 'MATRIZ 
CONSTRUTORA". . . , , . 

d) Em função da alteração havida, e atendendo a legis,lação 
comercial, constante no G.ódigo Civil Brasileiro, resolvem 'os 
sócios comolldar seu contrato social, mediante as cláus.tÚâs e 
condições a seguir, em substituição a qualquer dispOSitivo 
societário anterior. 

CONSOUDAÇÂODASCLÁUSULAS CONTRATUAIS I 
: ·. --~- .. 

01 - A sociedade é limitada, girando .sob ·' a 
denominação social de MATRIZ CONSTRUTORA LTDA., usan(JÔ 
como nome de fantasia "MATRIZ CONSTRUTORA". . 

.·:. '· 

02 ·- A sede social da empresa é em: PORTO. 
ALEGREIRS, à Rua Comendador Coruja, n°. 316 - loja 03 - '· Bairro 
Floresta - CEP 90220-180. · · · '' 

03 - A empresa poderá abrir ou fechar filiais ''o(J 
agências em qualquer ponto .. ·C:fo território nacional. · Pod~rá 
participar de outràs sociedades o·u delas se desvincular. .:.::;; ' .. 

. ·.·: l: : ~ ' .. 

04 - A empresa Iniciou suas atividades erh .13 . ·~e . 
novembro de 1.981, e o prazo de duraçao é · pO( . J~n-)po 
indeterminado. · · · · .. , 

! : ' · • •• 

. ps -O objetivo social da empreSa, é: INCÓRPClRACÃ.Q, · . 
CONSTRUÇAO, C()MPfU\ E VE~DA DE PREDI9S __ PE.STIN8D.()S 
PARA-FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLÜSIVE GARAGENS 
COLETIVAS, PRÓPRIAS OU DE 'TERCEIROS. . . . . . 

06 - O capital social totalm~nte subscrito ':e 
integralizado em moe.da ,corren.te nacional, . n() valor total ~e ·.· ~~· 
10.000,00 (dez mil ntals), representado por 10.000 (dez mii quotà~) . 
de capital, cada uma no valor de R$ 1;00 (um real, ~bendo ao sócio. 

a) ~O iLANSKY a YURGEL ~~-jOO (n0Ve;pjr, 
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oitocentos reais), representando 9.800 (nove mil e .oitocef1taS) 
quotas de capital, cada uma no valor unitário e R$ 1,00 ,(um r~al) e 
b) Antonio Ulisses Gomes - R$ 200,00 (duzentoS. iéais), 
representando 200 (duzentas) quotas de capital, no valor unitário de 
R$ 1,00 (um real). · 

07 - A responsabilidade dos sócios é restrita ao· valor 
de suas quotas de capital, mas todos respondem solidariamente 
pela integrallzaçlo do Capital Social. · 

08 - A sociedade será administrada pelo sócio TELMO 
KAPLANSKY YURGEL, com a · designação de administrador, 
cabendo a repmsentação ativa e passiva da sociedade, em juizo ou 
fora dele, sendo-lhe vedado o uso da denominação social em 
operações estra~·has, como em abonos ou saques de favor. 

09 - O sócio que quiser transferir suas · ·quotas · de 
capital social, ou parte delas, comunicará sua intenção por escrito 
ao outro, indicando o nome, qualificação e endereço· do 
pret~nde.nte, bem como preço e condições de paganie'nto; ··dtú1do 
um prazo de 30 dias ao sócio remanescente para exercer o direito 
de preferência na aquisição ou mesmo na indicação de um novo 
sócio de sua preferência, nas mesmas condições. · : ... : . 

10 -Anualmente, em 31 de dezembro, será levantado 
um Balanço Patrimonial e de Resultados, onde os lucr()s ou· 
prejuízos, poderão ser distribufdos ou atribufdos a cada sócio, na 
proporção de suas quotas de capital social. · 

11 - Em ~tribuição_ a~ serviços que os sócios · 
prestarem à sociedade, será assegurada uma retirada mensal" a 
titulo de pró-laboR!, a q·ual Hrá fixàda entre os sócios. · 

12 - .As deliberações .societárias serão . tomadas 
() I . . . , .·' •, 

sempre pela totalidade do capital social. · 

13 - Em caso de morte, ou retirada de sócio ·a 
sociedade será automaticamente d-issolvida, segundo dete.í:mina 
legislação comercial vigente. 

. 14 - Em . caso de qualquer litigio socie~rio será 
resolvido junto ao Foro de Porto Alegre/RS, desde já renuncjaf!~C! ~ . 
qualquer outro. · · · ~; 

. . .. _; -' ·-·.· 

15 - DECLARA, o _administrador, que n_ão : ~s~ 
impedido por lei especial, nem condenado a pena que vede~ ain~a 
que temporariamente, o ac.esso a cargos públicos, crime faliment~~' 
prevaricaçao, peita ou suborno, concussão, peculato, crime· c.ontra . 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, c<?n.i~ .a~ ·· · 
normas de defesa da concorrência, con~as relações de consumo, 
a fé pública ou a propriedade. 
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16 - Firmam o presente instrum~nto · e~ · 04 (quatro) 
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Porto alegre, 01 de JUNHO DE 2.006 

= < 7# / / J l'" 

·~~:77:""'"" :ÍÜNl A COMERCI..;.l. OO.ESTADO 6o RIO GRANDE DO SUL 

CERTIFICO O REGISTRO EMO: 10/10/2008 SOB N": 3042399 

ProtOC')Io: o8/192nz..oÚ:iE -zsroriioos 
Empreaa:43 2 OOU037 .9

1
• ;:. }A L·' j 

HI\TR!Z CONSTRUTORA LTOJI. _- · .• · .. , . ~:r-~· 
· Sérgio Jose Dutra Kruel 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Pág.l/1 I 

t ·:2 PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA 

À vista dos registros constantes nos sistemas de 
Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul , 
ob servada a disposição do inciso LVII do art . 5° da Cons tituição 
Federal , é expedida a presente certidão por não constar condenação 
criminal com trânsito em julgado ou pena ativa contra a seguinte 
parte interessada : 
MATRIZ CONSTRUTORA LTDA . - ME **************************************** 
CNPJ : 87 . 865 . 234/0001-80********************************************** 

Porto Alegre , 29 de julho de 2014 , às 15h55min 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 7}J..../ -
Pág.l/1 

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA 

À vista dos registros constantes nos sistemas de 
Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é 
expedida a presente certidão por nã o consta r distribuição de ação de 
execução fiscal em tramitação contra a seguinte parte interessada : 
MATRIZ CONSTRUTORA LTDA. - ME **************************************** 
CNPJ: 87.865.234/0001-80********************************************** 

Porto Alegre, 29 de julho de 2014, às 15h54min 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

2° TABELIONATO DE PROTESTOS DE PORTO ALEGRE 
Serviço Notarial Delegado pelo Poder Público 

(Çonstitui.s:ão Federal -Art. 236) 
TABELIAO - JOAO FIGUEIREDO FERREIRA 

CERTIDÃO NEGATIVA 

YJ:; < 

Com fundame nto nos artigos 27 e 28 da Lei n° 9.492 , de 10 . 09.1997 , no 
artigo 11 - VII da Lei n° 8 . 935 , de 18 .11 . 1994 , e no Provimento 
n° 43/95 da Corregedoria - Ge r a l da Justi ça , c e rt i f i co não exist i r 
prote s to c ontra a pes s oa fí s ica ou jurídica aba i xo i dentif i c ada, no 
período de busca indicado . O referido é verdade , do que dou fé . 

DATA : 25/07/2014 HORA DA BUSCA : 10:56:41 

PERÍODO DA BUSCA : DE 21/07/2009 ATÉ 22/07/2014 NÚMERO DO PEDI DO: 306439 -

CERTIDAO NEGATIVA EM FAVOR DE: 

MATRIZ CONSTRUTORA L TOA 
************************************************************************************* 
************************************************************************************* 

CNPJ /CPF : 87.865.234/0001-80 

Busca - R$ 6,00 Certidão - R$ 6,30 Processamento: 3 ,40 ISS - R$ O, 79 SPJ- R$: 0,90 Total- R$ 17,39 
Selos do Poder Judiciário: 0454.01 .01300005.79725 ate 0454.01.01300005.79727 

~·· 
Tabelião 

Assinatura digitalizada conforme autorização contida no Ofici o - Circular n ° 147/03-CGJ, 
de 09/1 0/2003 (Processo n ° 22059/02-1) , publi cado no Diário da Justiça de 20.10 . 03 . 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na internet , durante 90 
dias da data de sua emissão , no endereço http : //www . 2tab . not.br , digitando o 
código de controle da certidão , abaixo mencionado . 

Código de Controle da Certidão 

306439018 

Rua dos Andradas, 1234- 4° andar- CEP 90020-008 - Fone (51 ) 30-27-35-20 - Fax (51) 30-27-35-21 
Porto Alegre- www.2tab.not.br 
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1 o TABELIONATO DE PROTESTOS DE PORTO ALEGRE 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

EV ANDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO 
Tabelião 

Sll. VIA NÚTHEN DE AZEVEDO 
ANDRÉ LUIZ SCHNELL NÚTHEN 

TabeliAes Substitutos 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Certifico, fundamentado nos artigos 27 e 28 da Lei n° 9.492, de 10 de 
setembro de 1997, no artigo 11-VII da Lei n° 8.935, de 18 de novembro 
de 1994 , e no provimento n° 43/95 da Corregedoria Geral de Justiça, 
que não existem protestos contra a pessoa física ou jurídica abaixo 
identificada nos últimos cinco (05) anos. 

DATA : 25/07/2014 HORA DA BUSCA : 10:56:41 

PERÍODO DA BUSCA : DE 24/07/2009 ATÉ 23/07/2014 NÚMERO DO PEDIDO: 306439 -

***MA TRIZ CONSTRUTORA L TDA *** 
*** 
*** 

CNPJ: 87.865.234/0001-80 

Busca- R$ 6,00 Certidão- R$ 6,30 Processamento: 3,40 ISS- R$ 0,79 SPJ- R$: 0,90 Total- R$ 
Selos do Poder Judiciãrio: 0451 .01 .01300003.95892 ate 0451 .01.01300003.95894 

~ 
Assinatura digitalizada conforme autorização contida no Oficio-Circular n• 147/03-CGJ, 

de 09/10/2003 (Processo n • 22059/02-1), publicado no Diário da Justiça de 20.10.03. 

17,39 

A autenticidade desta certidão terá que ser confirmada na internet, durante 90 
d i as da data de sua emissão, no endereço www.primeirotabelionato.com .br digitando 
o código de control e da certidão, abaixo mencionado . 

ATENÇÃO: Certidões solicitadas até às 12:00, verificação após às 14:00 . 
Certidões solicitadas após às 12:00, verificação após às 18 : 00. 

Código de Controle da Certidão 

306439018 

Rua dos Andradas, 1001 - a• andar- CEP 90020-015- Fone (51) 3021-5600- Fax (51) 3021-5615 
Porto Alegre- www.primeirotabelionato.com.br 
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3° TABELIONATO DE PROTESTOS 
PORTO ALEGRE 

!18~ JY/ck/MUJ() ~~ rzJcmcadtY.J !18~ 
Tabelião ' 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Certifi c o, fundamentado n o artigo 11-VII da Lei n° 8.935, de 18 de 
n ovembro de 1 994 , que não e x istem protestos contra a pessoa física ou 
jur í dica abaixo identi f icada n o s últimos cinco (5) anos. 

DATA : 25/07/2014 HORA DA BUSCA : 10:56:41 

PERÍODO DA BUSCA : DE 21/07/2009 ATÉ 21/07/2014 NÚMERO DO PEDIDO : 306439 -

***MA TRIZ CONSTRUTORA L TDA *** 
*** 
*** 

CNPJ: 87.865.234/0001-80 

Busca- R$ 6,00 Certidão- R$ 6,30 Processamento: 3,40 ISS- R$ 0,79 SPJ - R$: 0,90 Total- R$ 17,39 
Selos do Poder Judiciário: 0456.01.01400004.44712 ate 0456.01 .01400004.44714 

~~~ 
Assinatura digitalizada conforme autorização contida no Ofício- Circular n ° 1 47/03 - CGJ , de 09/ 10/2003 
(Processo n° 22059/02-1) , publicado no Diário da Justiça de 20 . 10.03 . 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na internet , durante 90 dias da data de 
sua emi s são , no endereço www . tertab . not.br digitando o código de controle da certidão, 
abaixo mencionado . 

ATENÇÃO: Certidões solicita das até às 12 : 00 , ve r ificação após às 14 : 00 . 
Cert idõe s s oli c itadas após às 12 : 00 , ve r ifi cação após à s 18 : 00 . 

Código de Controle da Certidão 

306439018 

Rua Marquês do Pombal, 20- Fone (51) 2108-3366- Fax (51) 2108-3367 
Porto Alegre I RS 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA FAZENDA 

RECEITA ESTADUAL 

Certidão de Situação Fiscal n° 0007438762 

Identificação do titular da certidão: 

CNPJ: 87.865.234/0001-80 

Certificamos que, aos 13 dias do mês de AGOSTO do ano de 2014, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular 
acima enquadra-se na seguinte situação: 
CERTIDAO NEGATIVA 

Observações: Nada Consta 
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de 
identificação. 

( Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar; 

( 

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no 
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional; 
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de 
unisão estável , a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI , nas hipóteses em que este imposto seja de competência 
estadual (Lei n• 7.608/81). 
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal. 

Esta certidão constitui-se em meio de prova da inexistência, em nome do interessado, de débitos ou pendências 
relacionados na Instrução Normativa n• 45/98, Título IV, Capitulo V, 1.1. 

A presente certidão não elide o direito de a F azeda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores 
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado. 

Esta certidão é vá lida até 11/10/2014. 

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n• 45/98,Título IV, Capítulo V. 

Autenticação: 0016043337 
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https ://www.sefaz.rs .gov.br. 
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c. 

MA TRIZ CONSTRUTORA L TOA 

CNPJ 

Processado por: Fe1ra Melo 

BAI.. AI\IÇO PATR IIVIONIAi. 

Em1ssào: 79/0812074 70:13 Folha: 7 
Perlodo · 0710712074 a 3 7107/2071 

SKCWIN 

ATIVO 2.166.90 1,55D 

CIRCULANTE 2.094.90 I ,55D 

DISPONIBILIDADES 

CAIXA GERAL 

5.1 -CAIXA 

C R EDITOS 

DEVEDORESPORCONTRATOSCELEBRADOS 

17.5 -CONDOMIN IO BOURBON 

270.4 -CONDOMINIO VILA PETROPOLIS 

271 .2 -CONDOMJNIO JOÇO VEDANA 

272 .1 -CONDOMINIO JUCA BATISTA 

274.7 -CONDOMINIO 9 DE JULHO 

18.3 -CONDOMINIO ROSA DE MAIO 

CREDITOS DIVERSOS 

25.6 -YURGEL OBRAS CIVIS LTDA 

ATI VO PERMANENTE 

IMOBILIZADO 

VALOR ORIGINAL CORRIGIDO 

I MOVEIS 

51.5 -!MOVEIS DE USO 

302,54D 

3 I 9.599,0 I D 

I . 775.000,00D 

302,54D 

302,54D 

2.094.599,0 I D 

15.223,29D 

47.238,58D 

91.940,52D 

27.324,87D 

114.759,75D 

23.112,00D 

I . 775.000,00D 

72.000,00D 

72.000,00D 

72.000,00D 

72.000,00D 

72.000,00D 

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. lf you wish to remove this line, buy it now. 
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MA TRIZ CONSTRUTORA L TOA 

CNPJ. 

Processado por: Feira Melo 

BAl.ANÇO PATRirviONI AL 

Em1ssão: 7910812074 70:43 Folha: 2 
Perrodo: 0710712074 a 3710712074 

SKCWIN 

PASSIVO 2.166.901 ,55C 

CIRCULANTE 2.267.498,75C 

FORNECEDORES 

66.3 -MEDEIROS FERNANDES ADVOGADOS 

182.1 -JOSE ANTONIO SARAIVA HIRT 

198.8 -TRANSCONTINENTAL 

224.1 -DEMHAB DEPTO MUNICIPAL DA HABITACAO 

240.2 -CONDOMINIO EDIFICIO SAINT LEGER 

241 .1 -JOAO ARCANJO C/TRABALHIST A 

243.7 -ARI LOPES CONTA TRABALHISTA 

244.5 -ANA PAULA SCARPARO MUCCJLLO CONTA TRABA 

275 .5 -DEBJTOS PREFEITURA PORTO ALEGRE 

IMPOSTOS E CONTRIBUI COES A RECOLHER 

70.1 -INSS A RECOLHER 

204.6 -DEB ITOS FAZENDA NACIONAL 

73 .6 -PIS A RECOLHER 

74.4 -COFINS A RECOLHER 

75 .2 -PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA 

OBRIGACOES A RECOLHER 

77.9 -PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOC IAL 

RESULTADO EXERCICIO FUTUROS 

RECEITAS 

86.8 -RECEITAS DIFERIDAS 

PATR IMONIO LIQU IDO 

CAPITAL SOC IAL 

91.4 -CAPITAL SUBSCRITO 

RESERVAS DE LUCROS 

96.5 -LUCROS ACUMULADOS 

RESULTADOS ACUMULADOS 

99.0 -PREJUIZOS ACUMULADOS EXERC ANTERIORES 

100.7 -RESULTADO DO EXERCICIO 

1.775.000,00C 

1.875.597,20D 

1.573.080,37C 

480.000,00C 

360.000,00C 

67.500,00C 

615.362,50C 

6.815,00C 

8.750,00C 

9.834,00C 

18.500,00C 

6.318,87C 

692.779,45C 

690.1 09.04C 

1.106,67C 

13,60C 

62,80C 

1.487,34C 

1.638,93C 

1.638,93C 

1.775.000,00C 

I . 775.000,00C 

20.000,00C 

20.000,00C 

6.903 ,19C 

6.903,19C 

1.902.500,39D 

1.896.662,07D 

5.838,32D 

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. lf you wish to remove this line, buy it now. 
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CNP.J. HALANÇO PATRIMONIAL Fenoao: Ul t fJJ t LUJI a J ll t L t L IIIt cu . 
SKCWIN 

Processado por: Feira Melo 

A T I V 0 874,880 

CIRCULANTE 874,880. 

OISPONII31LIOADES 874.880 

CAIXA GERAL 874.880 

5.1 -CA IXA 874,880 

( 

c 



( 

c 

t'J: Dr\.l ... f \. !'\· V r- f \ I f\.lll'J\..f !"':lf"ll. rt::t f ,U<.IV. tll l lft / ~111 I IA Jl t t-1 ~111 1 

Processado por: Fe ira Melo 

P AS S I V O 874,88C 

CIRCULANTE 1.107,38C 

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 

73.6 -PIS A RECOLHER 

74.4 -COFINS A RECOLHER 

75.2 -PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA 

OBRIGACOES A RECOLHER 

77.9 -PROVISAO PARA CONTRIBli iCAO SOCIAL 

PATR IMONIO LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

9 1.4 -CAP!TAL SUBSCRITO 

RES ERVAS DE LUCr •. Os 

96.5 -LUCROS ACUMULADOS 

RESULTADOS ACUMULADOS 

99.0 -PREJUIZOS ACUMULADOS EXERC ANTER IORES 

100.7 -RESULTADO DO EXFRCICIO 

232.50D 

SKCWIN 

569,80C 

43,93C 

202,75C 

323, 12C 

537,58(' 

537,58C 

I O.OOO,OOC 

lO ooo,ooc 

1.087,50C 

1.087,50C 

11 .320,00D 

IO.OOO,OOD 

1.320,000 

YB. 



"J: ISALA!'I\_,U I' A I KI!YIU!'oj l f\L r enouu: tn / 1/l t -t uJ .t. u J ll l ü.C tll ~ --;:o ' 
SKCWIN 

Processado por: Feira Melo 

AT I VO 4.511 ,540 

CIRCULANTE 4.511 ,540 

DISPONIBILIDADES 4.511 ,540 

CA IXA GERAL 4.511 ,540 

5.1 -CAIXA 4.511.540 

( ~
l ~·.J----~ 

, ?Jat:~t~ / 

(_ 
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CNP.J: HALANÇO PATIHMONIAL l'erioc/o: IJI/11 1/LII/L a .J/1 / LI LI//L 

Processado por: Feira Melo 

P A S S I V O 4.511 ,54C 

CIRCULANTE 2.489,87C 

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 

73.6 -PIS A RECOLHER 

74.4 -COFINS A RECOLHER 

75.2 -PROVJSAO PARA IMPOSTO DE RENDA 

OBRIGACOES A RECOLHER 

77.9 -PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL 

PATRIMONIO LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

9 1.4 -CAPITAL SUBSCRITO 

RESERVAS DE LUCROS 

96.5 -LUCROS ACUMULADOS 

RESULTADOS ACUMULADOS · 

99.0 -PREJUIZOS ACUMULADOS EXERC ANTERIORES 

100.7 -RESULTADO DO EXERCICIO 

2.02 1 ,67C 

SKCWIN 

876,79C 

15,00C 

69,25C 

792,54C 

1.613,08C 

1.613.08C 

I O.OOO,OOC 

IO.OOO,OOC 

6.487, 19C 

6.487,19C 

14.465,52D 

IO.OOO,OOD 

4.465,52D 

'J6. 



( 

( 

t.,JVrJ.- U t"1i.L.J .I-\. ! 'I " , '-' I I' I • "'• • ~ • '-' ' " • • •~ 

------------------------------------------------------------~SK~/C~'W~IN ~ · 
Processado por: Feira Melo 

AT I VO 

CIRCULANTE 

DISPON IBILIDADES 

CAIXA GERAL 

5.1 -CAIXA 

CREDITOS 

DEVEDORES POR CONTRA TOS CELEBRADOS 

17.5 -CONDOMINIO BOUR80N 

270.4 -CONDOM INIO V ILA PETROPOLIS 

27 1.2 -CONDOMINIO JOÇO VEDA NA 

272.1 -CONDOM INIO JUCA BATISTA 

274.7 -CONDOMIN IO 9 DE JULHO 

18.3 -CONDOMINIO ROSA DE MAIO 

ATIVO PERM ANENTE 

IMOBILIZADO 

VALOR ORIGINAL CORRIGIDO 

I MOVEIS 

5 1.5 - !MOVEIS DE USO 

~' / 

~~/ 

391.895 ,55D 

319.895 ,55D 

296,54D 

296,54D 

296,54D 

3 19.599,01D 

3 19.599.0 I D 

15.223,29D 

47.238,58D 

9 1.940.52D 

27.324,87D 

114.759,75D 

23 .112,00D 

72.000.00D 

72.000.00D 

72.000,000 

DOO,OOD 

72.000,00D 

·I 



( 

( 

L./V J~ .... 1> .1.\.L /-\. ! ~\- \.1 r- t \ I "-l l"n\..1 !-.:1/"\L 

Processado por: Feira .Vfelo 

PASS I VO 391895.55C 

CIRCULANTE 1.576.954,91 C 

FORNECEDORES 

66.3 -MEDEIROS FERNANDES ADVOGADOS 

182.1 -JOSE ANTON IO SARAIVA HIRT 

198.8-TRANSCONTINENTAL 

224.1 -.DEMHAB DEPTO MUNICIPAL DA HABITACAO 

240.2 -CONDOMINIO EDIFICIO SAINT LEGER 

24 1.1 -JOAO ARCANJO C/TRABALHISTA 

243.7 -ARI .LOPES CONTA TRABALHISTA 

244.5 -ANA PAULA SCARPARO MUCCILLO CONTA TRABA 

275 .5 -DEBITOS PREFEITURA PORTO ALEGRE 

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 

204.6 -DEBITOS FAZENDA NACIONAL 

73.6 -PIS A RECOLHER 

74.4 -COFINS A RECOLHER· 

75.2 -PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA 

OBRIGACOES A RECOLHER 

77.9 -PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL 

PATRIMONIO LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

91.4 -CAPITAL SUBSCRITO 

RESERVAS DE LUCROS 

96.5 -LUCROS ACUMULADOS 

RESULTADOS ACUMULADOS 

99.0 -PREJUIZOS ACUMULADOS EXERC ANTERIORES 

100.7 -RESULTADO DO EXERCICIO 

.1 

1.185.059,36D 

SKCWIN 

1.573.080,37C 

480.000,00C 

360.000,00C 

67.500,00C 

615J62,50C 

6.8 15.00C 

8.750,00C 

9.834,00C 

18.500,00C 

6.3 18,87C 

2.361 ,46C 

L 106,67C 

15,00C 

69,25C 

1.170,54C 

L51 3,08C 

1.5 13,08C 

IO.OOO,OOC 

IO .OOO,OOC 

6.487, 19C 

6.487,19C 

1201546,5 5D 

L 196.553,03 D 

4.993,52D 

JU · 



( 

( 

l.-JV D n.Ln.t .., y '-' x- .n.~ .l'.~n.J.'-"'1 '.tn..J.J 

Processado pdr: feÍI'tHvfe lo 

ATIVO 2.166.901 ,55D 

CIRCULANTE 2.094.901 ,5SD 

DISPONIBILIDADES 

CAIXA GERAL 

5.1 -CAIXA 

CREOITOS 

DEVEDORES POR CONTRATOS CELEBRADOS 

17.5 -CONDOMINIO BOURBON 

270.4 -CONDOMINIO VILA PETROPOLIS 

271 .2 -CONDOMINIO JOÇO VEDANA 

272.1 -CONDOMINIO JUCA BATISTA 

274.7 -CONDOMINIO 9 DE JULHO 

18.3 -CONDOMINIO ROSA DE MAIO 

CREOITOS DIVERSOS 

25 .6-YURGEL OBRAS CIVIS LTDA 

ATIVO PERMANENTE 

IMOBILIZADO 

VALOR ORIGINAL CORRIGIDO 

302,540 

31 9.599,01D 

1.775.000,000 

72.000,000 

72.000,000 

SKCWIN 

302,54D 

302,54D 

2.094.599,0 lD 

15.223,290 

47.238,58D 

91.940,520 

27.324,870 

114.759,750 

2~ . 11 2,000 

1.775.000,000 

72.000,000 

IMOVEIS 72.000,000 

51.5 -IMOVEIS DE USO 72.000,000 

~ 
/? 

/' 

-rA:.J ' 



( 

'( 

CNPJ: ..DALA.l.,\-V r ..ti. J..h..LlY.lVJ. '~.ln.&J 

Processado por: Feira Melo 

PASSIVO 

CIRCULAN1E 

FORNECEDORES 

66.3 -MEDEIROS FERNANDES ADVOGADOS 

182.1-JOSEANTONIOSARAlVAHIRT 

198.8 -TRANSCONTINENTAL 

224.1-DEMHAB DEPTOMUNICIPALDAHABITACAO 

240.2 -CONDOMINIO EDIFICIO SAINT LEGER 

241 .1 -JOAO ARCANJO CIIRABALHISTA 

243.7 -ARILOPES CONTA TRABALHISTA 

244.5 -ANA PAULA SCARPARO MUCCILLO CONTA TRABA 

275.5 -DEB!TOS PREFEITURA PORTO ALEGRE 

Ilv1POSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 

70.1 -INSS A RECOLF!ER 

204.6 -DEBITOS FAZENDA NACIONAL 

73.6 -PIS A RECOLHER 

74.4 -COFINS A RECOLHER 

75.2 -PROVISAOPARAilv1POSTODERENDA 

OBRIGACOES A RECOLHER 

77.9 -PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL 

RESULTADO EXERCICIO FUTUROS 

RECErTAS 

86.8 -RECEITAS DIFERIDAS 

PATRIMONIO LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

91.4 -CAPITAL SUBSCRITO 

RESERVAS DE LUCROS 

96.5 -LUCROS ACUMULADOS 

RESULTADOS ACUMULADOS 

99.0 -PREJUIZOS ACUMULADOS EXERC ANTERIORES 

100.7 -RESULTADO DO EXERCI CIO 

--· !._ ::;;,. 

~:/f!&j;;l I 

dJ . 
SKCWIN 

2.166.901,55C 

2.267.498,75C 

1.573.080,37C 

480.000,00C 

360.000,00C 

67.500,00C 

615.362,50C 

6.8!5,00C 

8.750,00C 

9.834,00C 

!8.500,00C 

6.318,87C 

692.779,45C 

690.109,04C 

1.106,67C 

l3,60C 

62,80C 

1.487,34C 

1.638,93C 

1.638,93C 

!.775.000,00C 

1.775.000,00C 

I.775.000,00C 

1.875.597,20D 

20.000,00C 

20.000,00C 

6.903,19C 

6 .903, l9C 

I . 902.500,39D 

l.896.662,07D 

5.838,32D 



( 

c 

MATRIZ CONSTRUTORA LTDA. 

RELAÇÃO NOMINAL DE CREEDORES 

João Arcanjo 
Ari Lopes 

Reclamatorias trabalhistas 

Ana Paula Scarparo Muccillo 

Créditos com garantia real 

Transcontinetal Negócios Imobiliários 

Créditos com privilégio especial 

Medeiros Fernandes Advogados 
Engenheiro José Antonio Saraiva Hirt 

Creditos Quirografários 

Demhab Departamento Municipal de Habitação 
Debitas Prefeitura de Porto Alegre 

'----~ / MffiibiV 

R$ 8.750,00 
R$ 9.834,00 

R$ 18.500,00 

R$ 72.000,00 

R$ 480.000,00 
R$ 360.000,00 

R$ 615.362,50 
R$ 6.318,87 

Y6 



-J"'-' 

RELAÇÃO DE RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS 

PARTE PROCESSO N2 VALOR 

ANA PAULA SCARPARO MUCCILLO 0020087-75.2014.5.04.0025 R$18.500,00 

ARILOPES 0119300-92.1992.5.04.0003 R$9.834,00 

JOÃO ARCANJO 0015700-27.1989.5.04.0014 R$8.750,00 

( 

Porto Alegre, 19 de agosto de 2014. 

( 
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PJ Processo JUdiCial t::letromco 
Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região 14 

Início Consulta Processual Ajuda J Logar 

Número: -_. __ .5.04. __ Sequencial Dígito Ano Origem ,. 
Pesquisar Voltar 

Detalhes do Processo de 1• Grau: RTOrd-0020087-75.2014.5.04.0025 (0025 - 253 VT PORTO ALEGRE) « 

Processo PJe: 
1
, RTOrd-0020087-75.2014.5.04.0025 Assunto(s): Jur· 

AUTOR(S): ANA PAULA SCARPARO MUCCILLO 
J. ADVOGADO: FERNANDA ROSALIA NEVES GONCALVES 

RÉU(S): MA TRIZ CONSTRUTORA L TOA. - ME 

.• Ver na Íntegra P}Ja Abrir PJe-JT 

~ ,r:;;:;;~,. • ..,~!Pt''~-ifffllí- ~fltj'~~l41Y4fM""~mv-M·::s~t:·_ .. :< ___ ~-;:"-~-.. --~~~:_; ·-~~sufr.~iss.- "' j 

84 Movimento(s) I Documento(s) « 
··-. . ....... . ...... ..... ·-·-·"- ·- --·· ·-··-· --·-· ---·--·-· ... ...... ........... .... -·--................ _ .. __ -·-·---.. --·----·-·-·-·----] 

~ Consulta processual realizada de acordo com a Resolução n° 121/2010 do CNJ. 
:;::,.- =.;·, 

Data; 

13/08/2014 

12/08/2014 
-~· -··-· 

12/08/2014 

08/08/2014 
!-- -
01/08/2014 

31/07/2014 

31/07/2014 

29/07/2014 

29/07/2014 

29/07/2014 

'28/07/2014 
•·····--

~8/07/2014 

,28/07/2014 .. 
28/07/2014 

28/07/2014 
- ·-··· 
28/07/2014 

17/07/2014 

17/07/2014 

17/07/2014 
t- .•• ·-··---.. 

;02/07/2014 
-

02/07/2014 

02/07/2014 

02/07/2014 

Movimento I Documento; ' 

; !3J Alva r~_ segur~ desempr~_~o I Manifestação (documento r!:.strito) 

-..f P!ofe~do des_eacho _9.e mero expediente _ _ .... _ _____ _ ____ J 

;<.....! _Despac~o I Despac:ho _ _ -·-- _____ _ 
1-..f Conclusos os autos para despacho #Não preenchido# 

, @ ~Reql!~i_'!l«:"to_ alv;r~sLPetição (outras) (docume~!~- restrit~·)·-·-- --
[]] _certidão ~ntr~ga CTPS Rte I Certidão (documento r«:stritol__ 

~ certidão entrega CTPS I Certidão (documento restrito) 

~ -~ertidão anotação de C!~S I Certidão (documen~ re.stri~o1 
...,/ Pr~ferido despacho de mero expe~iente 

~ JY.I~~-t~ ~~sp~_~'!_o- Liqj Despacho 

-- ~ 
j 
I ·---1 

·-- -1 
' . 

;...(' Conclusos os autos para despacho #Não preenchido# I 
Í·•/ lniciad~ -; 1i~uidaÇã~ ~~r c~~ulos _ __ _ ~ ···=--~~~.· ·-~~-:-~ -------- - 1 

h { Transitado em julgado em 21/07/2014 I 
[:] Comprovante notificação 23 reclamada I Documento Diverso (documento , 
. - ..... -- ·--·-----· ·-- -· -· ·-- - -1 
~ Comprovante notificação 13 reclamada I Documento Diverso (documento i 
[]] Certid~o de Junta_d~~o~ ~ompro~antes I Certidão (~o~~;entc:> restr!t~ - - : 

. ..( Dec~~rido o pr~~o d~-~A~TRIZ CONSTRUTORA L TOA._- ME em 16/07/20_!±_ 23 : 59:~ 
-,( Decorrid_? o prazo de '!UR~EL OB~S CIVIS L TOA- ME em 1 ~OI/201~ 23:59:59 _ J 

.-{' Decorrido o prazo de CAIXA. ECONOMICA FEDERAL em 16/07/2014 23:59:59 I 
...f Ex:Eedido(a) Notifi~a~~o a( o L destinatário _ _ __ -·-- ~--~· = == ~~. ~-=-~~ 
;-.{' Expe~ic!_o(al Notifi~ç_ão ~(oj_9_~:;tin_a!ário 
-..f Expedido(a) Notificação a(o) destinatário 

~ Notificaçã·~- 1 N~tlftcação-(documento restrito) 

! -·---- -- -----------·---~ 

! 

. -- . - - . .... . -------·--.,--·-------·1 

http://pje.trt4.jus.br/consultaprocessual/pages/consultas/DetalhaProcesso.seam?p_num_pje=65193&p_grau_pje=1&popup=O 1/4 
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VL..IVII~V 1 -s 

02/07/2014 

18/06/2014 

18/06/2014 

06/06/2014 

06/06/2014 

06/06/2014 

06/06/2014 

20/05/2014 

20/05/2014 

19/05/2014 

19/05/2014 

19/05/2014 

19/05/2014 

'1 9/05/2014 
11 9/05/2014 
r 
"16/05/20 14 

16/05/2014 

16/05/2014 

28/04/2014 

28/04/2014 

~281o412o14 
I .... 

128/04/2014 

28/04/2014 

28/04/2014 

28/04/2014 

28/04/2014 

23/04/2014 

23/04/2014 

23/04/2014 

[23/04/2014 
f - . 
'23/04/2014 

,23/04/2014 
1

15/04/2014 

15/04/2014 

15/04/2014 

28/03/2014 

28/03/2014 

,28/03/2014 

;28/03/2014 

28/03/2014 

28/03/2014 

28/03/2014 

28/03/2014 

27/03/2014 

26/03/2014 

L:J I'IVLIII'-'UY-- I ··- ... ···--'5"-- ,--------

. ~ Notifica f~ O 1 No~ficação (docur.nento restrito) ---- ------1 
~ Informação Processual I Documento Diverso (documento restrito) . i 
@ Manif~;a~~ I M~nifestação (documento restrito)- - -- - . --- ·-- -~ 
-.{' Arbitradas e ~~ dls~~ns~-d;; as custas processuais-n~l~ de 3SÕ.-oo I 
,-,? Concedida a assistência judiciária gratuita -a ANA PAULA SCARPARO MUCCILLO --1 
~.- J~-liado(~.·) pr_.oce~nt. e;:(s) ~~. p.-~rte o(s) pedido(s) (AÇ~O-"TRABAU-:JiéA -_:-j iTO ~ ~· 
SJ ~ente nç_a l_§_e nte ~ça _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 

~ e-MAILS I Documento Diverso (documento restrito) 

~ J~nt~da de doc~me~tosJ Ma~festação (documento_restrito) ____ j 
1~ C_?n_c_lusos os autos par~j_ul~mento (proferir sen!ença) _ _ ____ j 
~ SEEDS ROAS I Aviso de Recebimento (AR) (documento restrito) ~ 
~- C_ERTIDA~ JUNTADA SEEDS ROAS I C~rtidão (docu!:!:lento restrito) ·--::-- ::=--- _ ---1 
-.{' Audiência instrução designa_da (1 ~/05/2014 15:16 - 25a VA~ _Q_ü TRABAL_!:l_Q I?§. _ 
-..{' Audiência_inicial realizada (19/05/2014 13:50- 25a VARA _I)O T~BA_LHC? DE_P<?RTO 1 

c._. Ata d_a ~~diência I At~ da Aud iência ... 

, []J Notificação ~evoh'.ida -Matriz Construtora Ltda. - M~ 1 Aviso de Receb~ento 
[§] Notificaç~o devolvi_da - Yur~el Obras Civis Ltda. - MEJ Ayi~ de Rec~bime_nto 
~ Certi~ão de notificações devolvidas I Certidão (documento restrito) 

"'{_ E~pedid~a) ~otifi~ação a(o) destinatário 

-.!' Exp~~do(a) Notificaç~o a(?) destinatário 

...( Expedido~a) Notificaç~o a_(o) destinatário 

· ~ Noti!!_~ação I Nc:>~~c~ção (documento restrito) 
r~ 
1.3 
(;;:;, 
l§l 

Notificação 1 Notific~çã_o (d?cumento restrito) 

Certidão de dili~ê~~ia~ l Certidão (documento r~~~!~o) 
- -·- ·-I 

--·-- ---- .I 
· ~ DiligênciéJ. I ~ili~ência (documento restrito) 

~ Diligência I Diligência (doc~mento restrito) 
. ~·--· - ~ ·' 

--/" 
:..(' 

,~ 
'-.,[ 

Remeti~o_(~t()_{a) document~ p_ara Ór~ão jurisdicional corr:petf~ntepar~ cu.'2:lpri_: 

Expedido(a) N.~tifi_caç~o ~o) ~estinatário 

Remetido_(a) o(a) documento para Órgão jurisdicional competente para cumprir 

Expedido(~) Noti~~~~~o a~L._~stinatário 

~ Notifi~aç~_o I N~tifi~~9ão (documento restrito) 

@j 

i 
I 
I 
I ., 

•J 
i 
I 

-~ 

--! 
I 

~ 
N?.tifi?~9ão LNotificação (documento restrito) 

Notificação devolvida - Yurgel Obras Civis Ltda. -ME (A/C Telmo Kaplansky -~ 
- - -- - --·· -·r 

r~. 
13 Notificação devolvid~ - ~a_!!ü Construtora Ltda. -ME (A/C !_el!:_ll_C? K~_plansky 

[:lJ Certidão -~e ~~tific~ções devolvidas I Certidão (documento restrito) 

r@] Certidão de habilitação de advogado 1 Certidão (documento restrito) 

I I 

i-.f Expedid~(a) Notificação a(o) destinatário -
~~--E~p~dido(~) Notificação a(~) destinatário -· -· . . ·-· -- -·-·· -- --·-- ··- . --~ 

-- -·-- -·-· . --·-· ···--······•···· - ·- l 

-.{ -~xpedido_~-~~-~i~cas;~o a( o) d~stinatário __ ---·- ____ __ _ _ _ _I 

·~ ~~pedi~o(a)_Notifi~aç_ã_? a(9) destinatário . __ ---· __ ~----------~ 
~ Notificação I Notificação (documento restrito) , 

; ~" .NotÍfi-~a~ã~ I N~tifica-~ã~-(docu~ento r;strito) - ----------Í 
- -- - M---- ·-·- -- - •-• -- -- ---- ·- -· ---, 

-.( Audiê~cia ini~ial d.esi~n~~(1_9/05/2014 13:50- 25aVA13!' DO ~BALHO DE i 
~ Habilitação ~os ~utos I Manifestação (docum~nto re~ri!o) _ _ 

..,/ Audiênc~~- inicial ~alizada (26/03/2014 13:40- 253 VA_~O T~BA_~~O QE PORTO : 

http://pje.trt4.jus.br/consultaprocessual/pages/consultas/DetalhaProcesso.seam?p_num_pje=65193&p_grau_pje=1&popup=O 
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26/03/2014 

106/02/2014 
·-···· ·--

106/02/2014 

I 

06/02/2014 
··- --

06/02/2014 

06/02/2014 

06/02/2014 

30/01/2014 

29/01 /2014 

29/01/2014 

29/01/2014 

29/01 /2014 
129-/Õ1t2014 

29/01 /2014 

~-. ..... _ -- " ---· - ·--·- ... --- ----

1 ~· H;bilitação n~s aut os ! Peti ç-ão (outras) (document o restrito) -------- J 
I 

. I"<'_ Exped~do(<:) No~cas:ão ~~) de~t~~-~tário 
I...( Exp_edid<;>J~L~_9~ ificaçã() a~} d~~t i natário 
-.f Exp_edido(~) N~tificaçã~_~(o )__destinatário 
[}gJ !'Jotifi~a-~ão I _Notif~~açã~ (documento restrito) 

[jj Noti~cação I ~otifica~ão ~~~u-~ento restrito) _ _ _ .. __ 

~ Notificação I Notificação _(docLJmento restrito) ·-· 

:--f Audiência inicial designada (26/03/2014 13:40-258 VARA DO TRABALHO DE 

i 
I 

I 
1 

- -···- - -·-····-····· ..... -···· .... . ... - ·- - -·· ........ ---. ······- ··-l 
-.,{ Distribuído por sorteio 1 

'~ Gon-~en~ão Coleti~~ - 2013-141 Convenção Coletiva de Traba-lho (docum-ento j • 

I~ ~~-n~en~~ C~l;tiy~-- ~~-~-~-:1~j Convenção Coleti~~ de Tra~~ l_ho id"oc~~~-!1~? - --~· 
·@i 07. Contrato 08. Contrato Matriz 09. Emails 10. Recibos I Contrato Social 
1 ~ 01. Pr .. ocu. ;a. ç~.o o2,_Óe._c·_-J;r~2ão 03. Cred-encial 04. -.~"!"PS os.F icha .os:.= -~.-. -- li 

@1 Peti~~_o_ !~icia~ I Pe_!i ç~? Inicial (documento restrit?) ... _ __ ·-- _________ _ 

( Expedientes « 

~ 

-r -- - - T -
Nome Expediente 1 Meio de Expediente Data de Criação Data Ciência 1 Confirmado por , 

·-·- ·- ·- ._..,. __ - - --- - - - --
MA TRIZ Notificação 
CONSTRUTORA,(documento !Correios 06/02/2014 12:46 
L IDA. - ME ,restrito) 
-·- -- -- - -.------ ----

-GISELDA DOS ·Notificação 
' SANTOS (documento En\oiado Via Sistema 06/02/201 4 12:46 

MOSCARDINI r~~tri!o) I 
-·-~ -· - - -- -- - _ .. _- - __ ,.._ ""--

1YURGEL Notificação 

10BRAS CIVIS !(documento 1Correios 06/02/201 4 12:46 

1L IDA ~§. . .. r stnto) ~-------
YURGEL Notificação ! 

10BRAS CIVIS (documento !correios 28/03/2014 11: 04 
I ~!DA_:-~~ _ restrito) I_______ _ _ 
!MA TRIZ 'Notificação j 
CONSTRUTORA (documento 

1
correios 28/03/2014 11:04 

LL2PA.- ME \ ~estritoL __ i ___________________ 

YURGEL Notificação 
2810412014 

OBRAS CIVIS (doc~mento !Central de Mandados 123/04/2014 16:05 lo
9

:40:00 

--
I. 

I 
!, 

I 

I 

'I 
i 
I 

!I 

'• í 

·' l{ ,, 

L IDA- ME •restnto) I ' 
1MÃTRIZ 

1 Notificaçã~· f ----·------- ------ ~ :2-~10412~~-~--- -~-----·-··---··- --- - il 
,CONSTRUTORA,(documento jCentral de Mandados ;23/04/2014 16:05 

09
.
40

. - 1 L, 
1L IDA. -ME ,restrito) · I • 

--·--..··- . . ; 

YURGEL !Notificação 
OBRAS CIVIS (documento !correios '28/04/2014 15:21 

L IDA- ME r~st ri ~?l .... .. .. ! __ ---· __ 
MA TRIZ !Notificação 1 

1
coNSTRUTORA,(documento !' Correios 
·L IDA. - ME restrito) 
~CAIXÃ - Not ific~ção -, 
ECONOMICA (documento 

1
Correios 

28/04/201 4 15:21 

02/07/2014 13:02 ;07/07/2014 
,23:59:59 

- .. 

FEDERAL . ~~~!-~t_oL ___ J . __ _ __ 
~ ···-· ·--··~·· -··-···~-··-~···---·-·· .. ·· r- ...... ~·-··--··-···--·--- _ ... 

YURGEL 
10BRAS CIVIS 
LIDA-ME 

!MATRIZ 

Notificação • 
!(documento !correios 
;restrito) I 

!Notificação 

•02/07/2014 13:02 07/07/201 4 
'23:59:59 

:j 
1-! 

.: . 
!• 

.I .. 

I' 

I 
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Consulta Processual Unificada 

r~~y~Q!i~] []_~-;i;;:;;] 

Mensagem 

Este serv iço tem caráter meramente informativo, portanto, sem cunho ofic1al. Consultar novo processo 

Dados do processo 

Processo na Vara 

Número Antigo do Pro cesso na Va ra 

Natureza 

Cla sse 

Vara do Traba lho 

Nr o . de Reclamantes 

R.eciama nte Princi pal 

Procurador Rte. Princ. 

Nro . de Re cla madas 

Re clama da Principal 

Procu r a dor Rd a. Pr inc. 

Aut uado em 

Mun icípio Ori gem 

Ape nsado a 

Ata de Audiê ncia 

Próxima Audiência 

Sentença 

Movimentos 

23/03/20 1 2 Va r a DECISÃO/ DESPACHO 

0119300-92.1992.5.04.0003 

01193.003/92-0 

Reei a ma tória -Ordinário 

RTOrd - Ação Trabalhista - Rito Ordinário 

03a VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE 

1 

ARI LOPES 

019488/RS - t"lilton Alves dos Santos Bragança 

l. 

Matriz Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

029698/RS - Rosa Maria Paduia Mucenic 

26/08/1992 

PORTO ALEGRE 

1456200 -13.1994.5.04.0003 (Embargos de Terce iro) 

Informações atualizadas até 19/ 08/2014 às 14:34 . 

Despacho: Considerando as disposições da Lei no 12.440/11, bem como do 

00 
Provimento Conjunto n°03/2012, TRT4a Região, determino a inclusão do(s) 
executado(s) devedor (es) no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), 
com o registro sem garantia do juízo vinculado ao presente feito . Em 22/03/2012. 
f"'ARIA SILVANA ROTTA TEDESCO Juíza do Trabalho 

22/03 /20 1 2 Va r a CLASSE PROCESSUAL ALTERADA 

Para: (985) Ação Trabalh ista - Rito Ordinário 

2 2 /12/ 2009 Vara PROCESSO RENUMERADO- RES.65/2008 DO CNJ 

Nro. Antigo: 01193.003/92-0 

Nro. Novo: 0119300-92.1992.5.04.0003 

17/ 07 / 2000 Va r a PROCESSO ARQUIVADO 

Nro. Guia: 99 

Ano Guia: 2000 

Tipo: com dívida rec lamada 

22/05/2000 Va r a EXPEDIDA NOTIFICAÇÃO 

Modelo: Texto Livre 

Destinatário: MILTON ALVES DOS SANTOS (019488/RS ) 

Tipo dest.: Adv .Rte. 

Data Disp. D.O. : 25/05/2000 

Pr·azo: 10 dias 

10/01/2000 Va ra EXPEDIDA NOTIFICAÇÃO 

Modelo: Ciência de oficio ou memorando 

Destinatário: MILTON ALVES DOS SANTOS (019488/RS ) 

Tipo dest.: Adv. R te. 

Data Disp. D.O. : 13/01/2000 

Pmzo: 10 dias 

07/01 / 2000 Vara PROTOCOLO 

Tipo: OFÍCIO GENÉRICO 

Parte: OUTROS 

Número: 107 

http://WMV. trt4.jus.br/portal/portal /trt4/consultas/consul ta _rapida/ConsultaProcessuaiWi ndow?s\C= consultaBean&nroprocesso= 0119300-92.1992.5.04.0003.. . 1/5 
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Consulta Processual Unificada 

~--v9!~ [J!i~i,;i[] 

Mensagem 

Este serviço tem caráter meramente informativo, portanto, sem cunho ofic1al. Consultar nov o processo 

Dados do pr oce sso 

Processo na Vara 

Número Antigo do Processo na Vara 

Natureza 

Classe 
Vara do T rabalho 
Nro. de Reclamantes 

Reclama nte Principal 

Procurador Rte . Princ. 

Nro. de Reclamadas 

Reclamada Principa l 

Procurador Rda. Princ. 

Autuado em 

Município Origem 
Apensado a 

Ata de Audiência 
Próxima Audiência 

Sentença 

Movimentos 

29/05/2012 Vara DECISÃO/ DESPACHO 

0015700-27.1989.5.04.001.4 

00157.014/89-4 

Reei a matá ria-Ordinário 

RTOrd - Ação Trabalhista - Rito Ordinário 

14a VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE 

1 

jOAO ARCANJO 

014247/RS- Celía Rod r igues 

1 

Matriz Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

029698/RS - Rosa Maria Padula Mucenic 

09/11/1989 

PORTO ALEGRE 

1301900-65 .1991.5.04.0014 (Embargos de Terceiro) 

Informações atualizadas até 19/08/2014 às 14:33. 

Despacho: Considerando as disposições da Lei n° 12.440/11, bem co mo do 

~ 
Provimento Conjunto nD03/2012, TRT4a Região, determino a inclusão do 
executado devedor no Banco Naciona l de Devedores Trabalhistas (BNDT), com o 
registro sem garantia do juízo vinculado ao presente feito. Em 25/05/2012. MARI A 
SILVANA ROTTA TEDESCO Juíza do Trabalho 

25/05/201 2 Va r a CLASSE PROCESSUAL ALTERADA 

Para: (985) Ação Trabalhista - Rito Ordinário 

22/12/2009 Vara PROCESSO RENUMERADO - RES.65/2008 DO CNJ 

Nro. Antigo: 00157.014/89-4 

Nro . Novo: 0015700-27.1989.5.04.0014 

24/10/1997 Vara REMETIDO ARQUIVO 

Guia: 284/97 Com Divida ROA 

Observacoes: d.2510 

14/10/1997 Vara ANDAMENTO 

Descricao: (Aguarda arquivamento e/debito rda) 

25/08/1997 Vara PROTOCOLO 

Descricao: JUNT.SUBST.SEI\1 RESERVAS-ADV.RDA 

Obs: Protocolado em 25/08/97 

14/10/1996 Vara ANDAMENTO 

Descricao: Prazo : Out/96 (Execucao Suspensa) 

28/07/1995 Vara NOTIF. DE ENDERECO DE RECLAMADA 

Destinatario: PROCURADOR RTE 

Observacao: Expedido em: 01/08/95 Prazo: 02/10/ 95 

10/07/1995 Vara ANDAMENTO 

Descricao: EM 06/07 PROC.RTE.RETIR .ALV. - R$ 259,00- 28/04 

Observa coes: (C) P/PROSSEGUIR EXEC. 

10/07/1995 Vara EMISSAO MANDADO CIT. PENHORA AVALIACAO 

Observacoes: Expedido em: 11/07/95 

28/06/1995 Va r a NOTIF. PARA RETIRAR ALVARA 

Destinatario: PROCURADOR RTE 

yv/ 

http://WMN.trt4.j us.br/portal/portal /trt4/consultas/consulta _rapida/Consul taProcessuaiWi ndow?s~.e= consultaBean&nroprocesso=0015700-27.1989.5.04.0014... 1/2 
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RELAÇÃO DE AÇÕES CÍVEIS 

PARTE PROCESSO N2 VALOR 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 001/1.05.0260407-0 R$615.362,50 

CONDOMÍNIO EDIFfCJO SAINT LEGER 001/1.05.0197694-2 

001/1.06.0227609-1 

001/1.12.0194888-7 
001/1.13.0107271-1 R$6.815,00 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- DEMHAB 001/1.14.0112048-3 R$3.053.602,21 

Porto Alegre, l~de agosto de 2014. 

~~~D~ 

~ 



( 

( 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
I 

·~ -~ PODER JUDICIÁRIO 
;( 

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 

51.~ I t.MA I MI:.IYil . .:> J-L' 

Pág. 1/2 

Certifico que, consultando os sistemas de informática 
do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul , encontrei os 
seguintes registros de AÇÕES CÍVEIS em tramitação contra: 

Matriz Empreendimentos I mobiliári os Ltda . 

001/1 . 05.0260407-0 CNJ : .2604071-27.2005.8 . 21 . 0001 (número antigo 
1192345898), la Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca 

de Porto Alegre, proposto em 28/08/1992 , classe CNJ da ação: 
Procedimento Ordinário , autor(es) : Departamento Municipal de 
Habitacao. 

001/1.05.0197694-2 CNJ : .1976941-14.2005 . 8.21 . 0001 (número antigo 
115417975) , 19a Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto 

Alegre , proposto em 23/12/2003, classe CNJ da ação : Cumprimento de 
sentença, autor(es) : Condominio Edi ficio Saint Leger . 

001/1.06 . 0227609-1 CNJ: .2276091-47.2006.8.21.0001, 16a Vara 
Cível do Foro Central 
20/11/2006 , classe CNJ 

da Comarca de Porto Aleg r e, proposto em 
da ação : Procedimento Ordinário, autor(es) : 

Condomínio Edifício Saint Leger. 

001/1 . 12.0194888-7 CNJ : .0264903-81.2012.8.21 . 0001, 6a Vara Cí vel 
do Foro Central da Comarca de Porto Alegre , proposto em 22/08/2012, 
classe CNJ da ação : Procedimento Ordinário , autor(es) : Condominio 
Edi ficio Saint Leger. 

Matriz Construtora Ltda, nome fantasia e/ou Ma t riz 
Empreendimentos Imobiliarios , CNPJ 87 . 865.234/0001-80 , 
End . residencial - Rua Comendador Coruja , 316 , LJ 3 , Floresta , Porto 
Alegre , RS , Brasil . 

001/1 . 13 . 0107271- 1 CNJ:.0124026-57.2013 . 8.21.0001 , 
Cível do 
17/05/2013 , 

Foro Central d a Comarca de Porto 
classe CNJ da ação : Cumprimento de sent 

Condominio Edificio Saint Leger. 

Réus selecionados: 1/38170 , 1/3478738, 

Vara 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ::>i::> I r:.t•ll"'\ I IIL-1'"1..&. ..... 
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~~,:::.4- PODER JUDICIÁRIO Pág. 2/2 
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001/1.14.0112048-3 CNJ:.0138674-08.2014.8.21.0001, Vara de 
Falências, Concordatas e Insolvências da Comarca de Porto Alegre, 
proposto em 05/05/2014, classe CNJ da ação: Falência de Empresários, 
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
autor(es): Departamento Municipal de Habitação - DEMHAB. 

Porto Alegre, 29 de julho de 2014, às 15:54h 

CUSTAS: R$ 8,40 
0,1500 URC (por página) 

Réus Selecionados: 1/38170, 1/3478738, em 29/07/2014 
!aa.o <tl ~~·lé.G~ ~~~~ª~;s\G~i>-00 

r ORO C~~i~1• 
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DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins 

que não possuímos bens particulares. 

Porto Alegre, 15 de Agosto de 2014 
/1 

i i _ r ~ ··~ 

~~Yurgel 
., 

irf!vich Yurgel 

lJj 

I 
' 
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DECLARAÇÃO 

Declaramos que não possuímos 

funcionários. 

Porto Alegre, 15 de Agosto de 2014 

MATR~CONSTRU;ORA L TDA. 

~urge I 

':2(). 
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MATRIZ CONSTRUTORA LTDA. 
Fluxo de Caixa 

Mês 
Receita Despesas Parcelamento 

Serviços Aporte sócios Trabalhistas Outros Tributos 

( set/14 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 
out/14 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 
nov/14 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 
dez/14 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00i 
jan/15 R$ 7.000,00 R$ 7.000,001 
fev/15 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 

mar/15 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 
abr/15 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 
mai/15 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 
jun/15 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 
jul/15 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 

ago/15 R$ 50.000,00 R$ 21.954,00 R$ 46.094,71 R$ 3.250,00 
set/15 R$ 50.000,00 R$ 46.094,71 R$ 3.250,00 
out/15 R$ 50.000,00 R$ 46.094,71 R$ 3.250,00 
nov/15 R$ 100.000,00 R$ 46.094,71 R$ 3.250,00 
dez/15 R$ 100.000,00 R$ 46.094,71 R$ 3.250,00 
jan/16 R$ 100.000,00 R$ 46.094,71 R$ 3.250,00 
fev/16 R$ 100.000,00 R$ 46.094,71 R$ 3.250,00 ( 

mar/16 R$ 150.000,00 R$ 46.094,71 R$ 3.250,00 
abr/16 R$ 150.000,00 R$ 92.189,42 R$ 3.250,00 
mai/16 R$ 150.000,00 R$ 92.189,42 R$ 3.250,00 
jun/16 R$ 150.000,00 R$ 92.189,42 R$ 3.250,00 
jul/16 R$ 150.000,00 R$ 92.189,42 R$ 3.250,00 

ago/16 R$ 150.000,00 R$ 92.189,42 R$ 3.250,00 
set/16 R$ 150.000,00 R$ 92.189,42 R$ 3.250,00 
out/16 R$ 155.000,00 R$ 3.250,00 

~~ 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL 
QUADRO RESUMO 

EDIFÍCIO SAINT LEGER LOJAS N° 1, 2 E3 

LOCALIZAÇÃO: Rua Comendador Coruja, n ° 316- Porto Alegre (RS) 

DADOS(S) DO(S) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 
NOME: MATRIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L TOA CGC/MF: NIRE 

1 87865234/0001 -80 4320044379 
ENDEREÇO (sede): Rua Comendador Coruja, n° 316- sala 03 UF TELEFONE: 
CEP: 90220-180 RS 51 2243152 
ULTIMA ALTERAÇAO CONTRATUAL I DATA CONSTITUIÇAO R ATIVIDADE REGIME SOCIETARIO 

13/11/81 Construção Civil Limitada 
NOME DOS SOCIOS: Teimo Kaplansky Yurgel 

Regina lankilevich Yurgel 
DADOS DOS SÓCIOS RG N°. CPF N°. l SEXO: 
NOME: Te!mo Kaplansky Yurgel 5000813344 010251800/97 M 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Trav. Miranda e Castro, 69- apto. 34 PROFISSAO: TELEFONE: 
CEP: 90040-280 Engenheiro Civil 51 2243152 

51 91053337 
NACIONALIDADE/NATURALIDADE: I DATA NASCIMENTO ESTADO CIVIL: REGIME CASAMENTO: 
Brasileira/Porto Alegre 27/08/43 Casado Comunhão total de bens 
FILIAÇAO- P~I : Natalio Naum Yurgel 

MAE:Ainda Kapalansky Yurgel 
NOME: Regina lankilevich Yurgel RG N°. CPF N°. I SEXO: 

3003826363 363987790/72 F 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Trav. Miranda e Castro, 69- apto.34 PROFISSÃO: TELEFONE: 
CEP: 90040-280 Bibliotecária 51 2243152 

51 91053337 
NACIONA.LIDAQE/NATURALIDADE: J DATA NASCIMENTO ESTADO CIVIL: REGIME CASAMENTO: 
Brasileira/Porto Alegre 03/04/47 Casada Comunhão total de bens 
FILIAÇAO- P!'-1: Roberto lankilevichl 

MAE:. Mira lankilevich 

DADOS DO(s) VENDEDOR(es) 
NOME: I CNPJ N° 
Transcontinental NeQócios e Participações S/A 03.578.370/001-07 
ENDEREÇO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.485- 19° andar/Jardim Paulistano- São Paulo 

(\ 

YtJ . 

/ 

RUBRICAS: Vendedor: \(\ / 1 ~rador:~ 

\ 
Jur.: ___ _ I# 



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL 
~ -

QUADRO RESUMO 

VALOR TOTAL DA VENDA DO IMOVEL: R$ 72.000 00 (Setenta e dois mil reais_l_ 
O Comprador optou por paga-los parceladamente nos termos do contrato anexo e nas condições 
previstas. 

aqui 

FORMA DE PAGAMENTO: As parcelas de preço abaixo serão atualizadas monetariamente na forma 
estipulada no contrato anexo. 

VALOR DE CADA IMÓVEL: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) 

VALOR DO GRUPO DE PARCELAS N° DE PARCELAS SUCESSIVAS 03 VALOR DA PARCELA 
R$ 4.500,00 03 (três ) R$ 1.500,00 

1° VENCIMENTO PERIOCIDADE INDICE 
06 de julho de 2.000 MENSAL --

·------

( VALOR DO GRUPO DE PARCELAS N° DE PARCELAS SUCESSIVAS VALOR DA PARCELA- com juros de 
R$ 67.500,00 180 (cento e oitenta) 12% a.a 

R$ 810,00 
1° VENCIMENTO PERlOCIDADE INDICE 

06 de outubro de 2. 000 MENSAL IGP-M/FGV 

( 

2 
RUBRICAS: Vendedor11·' r-----t---- Jur: -------
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL 

QUADRO RESUMO 

VALOR TOTAL DA VENDA DOS IMOVEIS: R$ 72.001l;QO (setenta e dois mil reais) 
O Comprador optou por pagá-los parceladamente nos termos do -contrato anexo e n-as -condições aqui 
previstas. 
FORMA DE PAGAMENTO: As parcelas de preço abaixo serão atualizadas monetariamente na forma 
estipulada no contrato anexo. 

VALOR DE CADA IMÓVEL: R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) 

VALOR DO GRUPO DE PARCELAS N° DE PARCELAS SUCESSIVAS VALOR DA PARCELA 
R$ 4.500,00 03 (três) R$ 1.500,00 

1° VENCIMENTO PERIOCIDADE INDICE 
06 de julho de 2.000 MENSAL --

VALOR DO GRUPO DE PARCELAS N° DE PARCELAS SUCESSIVAS VALOR DAPARCELA-comjuros de 
R$ 67.500,00 180 (cento e oitenta) 12%a a 

R$ 810,00 
1° VENCIMENTO PERIOCIDADE I NO ICE 

06 de outubro de 2.000 MENSAL j_ IGP-ivi/FGV 
L___ ______ 

2 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL 

QUADRO RESUMO 

VALOR TOTAL DA VENDA DO IMOVEL: R$ 72.000,00 Setenta e dois mil reais 
O Comprador optou por pagá-los parceladamente nos termos do contrato anexo e nas condições aqui 

revistas. 
FORMA DE PAGAMENTO: As parcelas de preço abaixo serão atualizadas monetariamente na forma· 
estipulada no contrato anexo. 

VALOR DE CADA IMÓVEL: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) 

VALOR DO GRUPO DE PARCELAS N° DE PARCELAS SUCESSIVAS 03 VALOR DA PARCELA 
R$ 4.500,00 03 (três) R$ 1.500,00 

( 1° VENCIMENTO PERIOCIDADE INDICE 
06 de julho de 2. 000 MENSAL --

VALOR DO GRUPO DE PARCELAS N° DE PARCELAS SUCESSIVAS VALOR DA PARCELA- oom juros de 
R$ 67.500,00 180 (cento e oitenta) 12% a.a 

R$ 810,00 
1° VENCIMENTO PERIOCIDADE INDICE 

06 de outubro de 2.000 MENSAL IGP-M/FGV 

( 

2 
RUBRICAS: Vendedor:X')-'"" 1 Jur: _____ _ 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL 

QUADRO RESUMO 

VALOR TOTAL DA VENDA DO IMOVEL: R$ 72.000 00 (Setenta e dois mil reais) 
O Comprador optou por paga-los parceladamente nos termos do contrato anexo e nas condiçoes aqui 
previstas. 
FORMA DE PAGAMENTO: As parcelas de preço abaixo serão atualizadas monetariamente na forma 
estipulada no contrato anexo. 

VALOR DE CADA IMÓVEL: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) 

VALOR DO GRUPO DE PARCELAS N° DE PARCELAS SUCESSIVAS 03 
R$ 4.500,00 03 (três) 

1° VENCIMENTO PERIOCIDADE 
06 de julho de 2.000 MENSAL 

VALOR DO GRUPO DE PARCELAS N° DE PARCELAS SUCESSIVAS 
R$ 67.500,00 180 (cento e oitenta) 

1° VENCIMENTO PERIOCIDADE 
06 de outubro de 2. 000 MENSAL 

~ 

~-- --/*--:-- - ---- ~-:::'-~ 
RUBRICAS: Vendedor: \h / \ ~ador: ,/ tlf_.L,.\. · ' '-'-~f- . 

·----__./ \ . 
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VALOR DA PARCELA 
R$ 1.500,00 

INDICE 

--

VALOR DA PARCELA- com juros de 
12%a.a 

R$ 810,00 
INDICE 

IGP-M/FGV 

2 
Jur: _____ _ 



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL 

QUADRO RESUMO 

CARACTERISITICAS DOS !MOVEIS 

A LOJA n° 01, sob o n° 316, da Rua Comendador Coruja , integrante do Edifício Saint Leger, com acesso 

pela circulação que fica a esquerda de quem da rua olha o edifício, a quarta loja da frente para os fundos, 

no primeiro pavimento, com área real privativa de 42,5250 m2 
, total de 47,5679 m2 

, correspondendo-lhe a 

fração ideal de 0,0079%, conforme descrito na matrícula n° 63.327 do Registro de Imóveis da 13 Zona

Porto Alegre. 

A LOJA n° 02, sob o n° 316, da Rua Comendador Coruja, integrante do Edifício Saint Leger, com acesso 

pela circulação que fica a esquerda de quem da rua olha o edifício, a terceira loja da frente para os fundos, 

( I no primeiro pavimento , com área real privativa de 48,7650 m2 
, total de 54,6378 m2 

, correspondendo-lhe a 

(_ 

fração ideal de 0,0092%, conforme descrito na matrícula n° 63.328 do Registro de Imóveis da 13 Zona -

Porto Alegre. 

A LOJA n° 03, sob o no 31.6, da Rua Comendador Coruja , integrante do Edifício Saint Leger, com acesso 

pela circulação que fica a esquerda de quem da rua olha o edifício , a segunda loja da frente para os 

fundos, no primeiro pavimento, com área real privativa de 49,9200 m2
, total de 55,8566 m2 

, 

correspondendo-lhe a fração ideal de 0,0093% , conforme descrito na matrícula n° 63.329 do Registro de 

1

, 

Imóveis da 1 a Zona - de Porto Alegre. 

TITULARIDADE: 

O VENDEDOR tornou-se proprietário e legítimo possuidor dos imóveis acima descritos, nos termos do que 

consta da Ata de Constituição do VENDEDOR, lavrada em 30/11/99, devidamente registrada na Junta 

Comercial sob o n° 35300175441, 

DATA PARA ESCRITURA: até 60 (sessenta) dias após a quitação do preço, ou, nos termos do 
capítulo 9°, mediante concomitante instituição de alienação fiduciária a favor do VENDEDOR. 

Valor referencial de cada imóvel para fins de 1° leilão (art. 27 da lei 9.514/97) 
Loja 1: R$ 20.800,00 

INSTRUM 

RUBRICAS: Vendedor: ' \,c--- 1 ~ 

Loja 2: R$ 20.800,00 
Loja 3: R$ 20.800,00 

NDA E COMPRA DE IMÓVEL
ER 
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CAPITULO 1°- DA PROMESSA DE VENDA E COMPRA: 

Cláusula I - Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o VENDEDOR 
promete vender ao COMPRADOR e este a dele adquirir, no estado em que se encontram, os 
imóveis descritos e caracterizados no "Quadro Resumo", com respectiva fração ideal de terreno e 
correspondente co-participação nas áreas de uso comum, livres de impostos, taxas e outros ônus. 

CAPITULO 2° - DO PREÇO, DO REAJUSTE E DO PARCELAMENTO: 

Cláusula 11 -O preço certo e ajustado para a venda ora prometida , para pagamento uno e à vista , 
é o constante do quadro resumo, que o COMPRADOR optou por pagar parceladamente da forma 
ali descrita e demais termos deste contrato, notadamente no que se refere à obrigação de pagar 
com reajustes monetários e apuração de diferenças, sendo que sobre as parcelas incidirão juros 
de 12% (doze por cento) ao ano. 

Parágrafo 1°: A parte do SALDO DEVEDOR do preço que será corrigida monetariamente, o será 
mensalmente pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), publicado pela Fundação Getúlio 
Vargas na Revista Conjuntura Econômica, conforme expressamente indicado no "Quadro Resumo, 
obedecendo as seguintes estipulações: 

a) O índice-base adotado neste contrato é o IGP-M publicado no mês anterior ao presente mês. 

b) A data-base para incidência do IGP-M é o dia 1 o. (primeiro) do mês de assinatura deste 
contrato . 

c) O reajuste do saldo devedor será feito pelo sistema de contas-correntes, entendendo-se como 
tal, o seguinte procedimento: 

c-1: Será lançado à DÉBITO do COMPRADOR, no dia 1°. (primeiro) do mês de assinatura deste 
contrato , o preço total para pagamento uno e à vista, estipulado no Quadro Resumo e a sua 
equivalência em IGP-M e, durante toda a vigência do contrato, as eventuais penalidades 
moratórias incorridas, o que fica desde já autorizado pelo COMPRADOR. 

c-2: Será lançado à CRÉDITO do COMPRADOR, todos os valores por ele pagos por conta do 
preço e eventuais penalidades moratórias incorridas, e a sua equivalência em IGP-M, até o 
pagamento final , no prazo aqui pactuado, quando a conta será zerada e encerrada. 

d - Assim, a apuração do saldo devedor considerará , todos os débitos e créditos lançados, 
corrigidos monetariamente desde a data de sua ocorrência , até a data de sua apuração, pela 
variação "pro-rata-die" do IGP-M. 

Parágrafo 2°: As PARCELAS DE PREÇO expressas em REAIS, indicadas no Quadro Resumo, 
serão corrigidas monetariamente na forma deste contrato e apuradas todo dia 1°. (primeiro) do 
mês subsequente a cada período de 12(doze) meses de contrato pelo mesmo índice e forma 
estabelecidos no parágrafo primeiro acima. 

Parágrafo 3°: Apesar de convencionado a atualização monetária mensal das parcelas de preço, 
atendendo ao estipulado na legislação em vigor, tal atualização será anualmente apurada, 
podendo esta apuração ser reduzida até o intervalo de tempo convencionado (mensal) caso seja 
autorizado por eventual legislação futura. 

Fica esclarecido que enquanto perdurar periodicidade de reajuste de parcelas de preço que não 
corresponda à periodicidade pactuada para o pagamento das mesmas: 

a) O COMPRADORIAoderá estar amortizando menos do que deveria pois o valor em reais da 
parcela não reajustac:\8\ poderá ser inferior à sua equivalência em IGP-M; 

RUBRICAS' V•nd•do"~do" ~ Ju'·' 4 

\ ~ 

'--1D . 



( 

( 

b) O COMPRADOR ficará obrigado ao pagamento das "PARCELAS DE RESÍDUO" abaixo 
definidas. 

Parágrafo 4°: Considerando todo o disposto nos parágrafos antecedentes, as eventuais diferenças 
apuradas entre o valor corrigido das parcelas de preço e os valores efetivamente pagos pelo 
COMPRADOR, serão denominadas PARCELAS DE RESÍDUO que serão: 

a) exigidas para pagamento à vista imediatamente após o término de cada período anual e 
lançadas débito do COMPRADOR , caso o valor pago atualizado seja inferior ao devido, ou 
lançadas a crédito do COMPRADOR caso o valor pago atualizado seja superior ao devido. 

b) mera recuperação da desvalorização da moeda no período antecedente, e, como tal , parte 
integrante do preço de venda pactuado pelas partes. 

c) serão monetariamente corrigidas pelos mesmos índices ora pactuados e acrescidas de juros à 
taxa de 12% ao ano, calculados pela Tabela Price, calculados dia-a-dia até a data de seu efetivo 
pagamento. 

Parágrafo 5°: Por ocasião do último pagamento de parcela de preço, proceder-se-á a um acerto 
final de contas, devendo a parte devedora pagar, no mesmo ato , o saldo apurado em uma única 
parcela , reajustado com base no índice aqui fixado, calculado "pro-rata-die". 

Parágrafo 6°: Todas as parcelas de preço são representadas por notas promissórias emitidas em 
caráter "pro-solvendo". 

Parágrafo 7°: A opção do comprador pelo pagamento à prazo não representa qualquer alteração 
no preço de venda ajustado para pagamento uno e à vista. Assim, os reajustamentos aqui 
pactuados expressam a livre vontade das partes em preservar o efetivo valor da transação e o 
imprescindível equilíbrio econômico e financeiro dessa avença , até sua final liquidação. 

Parágrafo 8°: Na hipótese de vir a ser editada nova legislação ou determinação governamental , ou 
ainda congelamento de preços, tablita ou deflator que possam atingir o presente instrumento, os 
mesmos não poderão alterar o critério de apuração do saldo devedor aqui estipulado. 

Parágrafo 9°: Considerando o disposto no parágrafo 7° desta cláusula e nas cláusulas VIII e IX, o 
acerto final de contas é que representará o exato cumprimento das obrigações assumidas pelo 
COMPRADOR e o respeito do equilíbrio econômico e financeiro desejado pelas partes, pelo que o 
referido acerto constitui-se em condição suspensiva do presente; somente com a assinatura do 
mesmo, a presente avença se revestirá de plena eficácia. 

Parágrafo 10°: Na hipótese de o presente contrato vir a liquidar-se antes da data estipulada para o 
próximo reajuste de parcelas de preço, será feita a apuração da eventual diferença ocorrida entre 
os valores efetivamente pagos e os que deveriam ter sido pagos com base no índice que reajusta o 
saldo devedor "pro-rata-die". A eventual diferença apurada deverá, então, ser paga à vista pelo 
COMPRADOR no dia da liquidação do contrato. 

Parágrafo 11°: Todas as atualizações monetárias e encargos financeiros decorrentes, incidirão 
sobre o saldo devedor no dia 1 (um) de cada mês, pela variação integral do mês, 
independentemente da data de assinatura deste contrato ou das datas fixadas para vencimento 
das parcelas de preço. 

CAPÍTULO 3° - DA SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES 

Clausula 111 - Se q fndice adotado neste instrumento deixar de refletir a correta atualização 
monetária, se for ext/n~o ou congelado, ou por qualquer ITJ.O!ivg,maplicável integral ou parcialmente, 
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fica estabelecido entre as partes a eleição dos seguintes índices substitutivos: o IPC(Índice de 
Preços ao Consumidor) publicado pela FIPE. 

Parágrafo 1 °: Ocorrendo as hipóteses previstas no "caput" desta cláusula, também em relação aos 
substitutivos acima eleitos, fica desde já acordada a aplicação de índice, à escolha das partes, que 
melhor reflita a variação e/ou a desvalorização da moeda corrente, desde que o mesmo seja 
calculado por instituição de reconhecida idoneidade. 

Parágrafo 2°: A comunicação da substituição de índice deverá ser feita pelo VENDEDOR ao 
COMPRADOR, verbalmente ou por escrito e terá efeito meramente ratificatório, razão pela qual a 
substituição se operará a partir do fato que lhe deu origem e não da comunicação . 

CAPÍTULO 4° - DO DESCONHECIMENTO TEMPORÁRIO DOS ÍNDICES 

Cláusula IV - No caso de desconhecimento do índice de reajuste estabelecido neste contrato, por 
qualquer motivo, nas datas ajustadas para pagamento, faculta-se à VENDEDORA a aplicação 
provisória da última remuneração conhecida, ou a projeção do índice, efetuando-se um acerto de 
contas posteriormente. 

CAPÍTULO 5° - DOS PAGAMENTOS: 

Cláusula V - O COMPRADOR deverá efetuar todos os pagamentos de sua responsabilidade, 
estipulados neste instrumento, através de moeda corrente ou cheque nominal , de emissão do 
próprio COMPRADOR, pagável nesta praça, sendo considerada quitada a obrigação, neste caso, 
após a boa compensação do mesmo, e deverá ser efetuada no endereço comercial do 
VENDEDOR, descrito no Quadro Resumo, salvo se o mesmo vier a indicar outro local, entre 9:00 e 
15:00 hs. Fica a critério do VENDEDOR indicar instituição financeira que se encarregará da 
respectiva cobrança . É vedada qualquer outra forma de pagamento como Documentos de Ordem 
de Crédito (DOC), Ordem de Pagamento (OP), depósito em contas do VENDEDOR, ou outras 
modalidades de crédito, que não serão consideradas como cumprimento da obrigação, salvo 
consentimento expresso do VENDEDOR. Optando por efetuar pagamento através de cobrança 
bancária, o COMPRADOR arcará com as despesas da mesma, expressas, mensalmente, no 
respectivo documento. 

Parágrafo 1°: Considerando-se a forma de cálculo do reajuste do saldo do preço e das parcelas, as 
partes convencionam, desde já, que qualquer quitação conferida pelo VENDEDOR, acha-se 
condicionada a apuração posterior de eventual diferença , entre os valores efetivamente pagos e a 
atualização monetária a eles correspondentes ainda que tal ressalva não conste expressamente do 
respectivo recibo. 

Parágrafo 2°: O pagamento de qualquer parcela de preço não pressupõe o pagamento de parcelas 
vencidas anteriormente. 

Parágrafo 3°: A falta de recebimento de aviso de cobrança , não justificará quaisquer atrasos nos 
pagamentos Os quais, nesse caso, deverão ser efetuados no escritório do VENDEDOR. 

CAPÍTULO 6°- DAS AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS: 

Cláusula VI - Fica assegurado ao COMPRADOR, o pagamento antecipado total ou parcial do 
saldo devedor em aberto, respeitados os parágrafos da cláusula 11 . 

Parágrafo 1°: Fica a critério exclusivo do VENDEDOR aceitar a liquidação antecipada de 
prestações ou parcelf?S do saldo devedor, enquanto não tiverem sido satisfeitas e quitadas aquelas 
vencidas anteriormente à data da antecipação. 
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Parágrafo 2°: o pagamento antecipado de parcelas de preço NÃO EXIMIRÁ o COMPRADOR do 
pagamento da eventual diferença apurada entre os valores pagos e aqueles que deveriam ter sido 
pagos com base no índice de reajuste do saldo devedor. 

a) Desse modo, a diferença apurada entre o valor pago na data da antecipação e aquele que 
deveria ser pago com base no índice de atualização monetária pactuado neste Contrato , será 
cobrada "pro-rata-die" por ocasião do primeiro reajuste subsequente à antecipação ou por ocasião 
da liquidação do contrato , gerando uma "Parcela de Resíduo" exigível na forma deste contrato. 

b) Se a antecipação for da totalidade das parcelas vincendas, a diferença apurada será cobrada 
"pro-rata-die" no dia da antecipação. 

Parágrafo 3°: Toda antecipação de parcelas de preço deverá necessariamente ser precedida de 
notificação ao VENDEDOR, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência. Uma vez 
notificada o VENDEDOR, o COMPRADOR ficará obrigado ao pagamento antecipado, sob pena de 
não o fazendo, ser considerado em mora, com todas as conseqüências previstas neste contrato 
para a hipótese de inadimplemento. 

Parágrafo 4°: Qualquer amortização extraordinária não poderá causar prejuízo ao VENDEDOR, 
principalmente se decorrer de circunstâncias favoráveis exclusivamente ao COMPRADOR. 

Parágrafo 5°: Em caso de antecipação de parcela de preço nos termos deste contrato, fará jus o 
COMPRADOR a um desconto calculado à taxa de 12% ao ano com base na Tabela Price aplicado 
sobre o valor no vencimento relativos ao período de antecipação, sem prejuízo da atualização 
monetária observada entre a data deste instrumento e a data da antecipação. 

CAPÍTULO 7° - DO INADIMPLEMENTO 

Cláusula VIl - Se o COMPRADOR deixar de efetuar, nos respectivos vencimentos, o pagamento 
de qualquer das prestações ou parcelas mencionadas no QUADRO RESUMO, ou se deixar de 
cumprir qualquer das obrigações assumidas neste instrumento, será notificado judicial ou 
extrajudicialmente, nos termos do Decreto 745/69, pelo VENDEDOR, para, no prazo de 15(quinze) 
dias, liquidar o débito acrescido de correção monetária calculada "pró rata die", pelo índice ou seus 
substitutivos, pactuados neste contrato, da data do vencimento até a data do efetivo pagamento, 
de juros de mora na base de 1% (um por cento) ao mês ou fração e da multa, também moratória, 
de 2% (dois por cento) , calculados sobre o débito corrigido, sob pena de, não o fazendo, proceder
se conforme previsto no parágrafo único desta cláusula. 

Parágrafo Único: A falta de pagamento de prestações ou parcelas no respectivo vencimento, o 
descumprimento de qualquer das obrigações ora assumidas ou a infração de qualquer das normas 
aqui estabelecidas, por parte do COMPRADOR dará ao VENDEDOR o direito de, a seu critério, 
adotar uma das seguintes providências: 

a) Considerar o presente instrumento rescindido automaticamente e de pleno direito, observando
se o disposto nas cláusulas VIII e IX; 

b) Considerar as parcelas vincendas, devidas em sua totalidade e por antecipação, tornando-se 
exigíveis, então, todas as parcelas vencidas e não pagas e as vincendas do preço, acrescidas da 
correção monetária, juros, multa, encargos referidos no "caput" desta cláusula , e na cláusula 
XVII . 

Cláusula VIII - No caso de rescisão , atendido o disposto no parágrafo primeiro desta cláusula e na 
cláusula IX, serão apuradas as quantias pagas pelo COMPRADOR atualizadas de acordo com o 
critério utilizado para o pagamento das prestações, e delas serão descontadas as seguintes 
despesas: 

a) custos administrai 
sobre o valor total da 

s, de promoção de venda e de corretagem, à taxa de 1 Oo/o(dez por cento) 
nda, atu~Jizados monetariamente; 
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b) quaisquer impostos, tributos ou contribuições incidentes sobre este negócio imobiliário nas 
alíquotas vigentes e os que venham a ser criados no curso deste contrato, em particular o PIS, 
COFINS e a Contribuição Social. 

c) CPMF incidente sobre todos os pagamentos efetuados pelo VENDEDOR em decorrência da 
venda das lojas e da restituição de qualquer quantia ao COMPRADOR. 

Parágrafo 1°: Acordam as partes que do saldo apurado , nos moldes do "caput" desta 
cláusula, será devolvida ao COMPRADOR, a importância equivalente a 70% (setenta por 
cento) desse saldo, em tantas parcelas mensais quanto forem os meses decorridos da data 
da assinatura deste contrato até a sua rescisão. A importância retida pelo VENDEDOR, o 
será a título de perdas e danos ocorridos com a rescisão. 

Parágrafo 2°: A importância a ser restituída ao COMPRADOR será de no mínimo 10% (dez por 
cento) dos valores por ele pagos. 

Cláusula IX - Na hipótese da rescisão operar-se após a posse dos imóveis, pelo COMPRADOR, 
às deduções expressas na cláusula anterior, serão acrescidas as abaixo elencadas, e o 
COMPRADOR ficará obrigado a restituir os imóveis incontinente ao VENDEDOR, sob pena de 
esbulho possessório: 

a) 1 ,So/o(um e meio por cento) do preço atualizado de venda estipulado neste contrato, por mês de 
fruição dos imóveis objeto do presente; 

b) So/o(cinco . por cento) ao ano ou fração de ano do preço atualizado de venda a título de 
depreciação dos imóveis; 

c) despesas efetuadas pelo VENDEDOR para a recuperação dos imóveis, bem como aquelas 
realizadas para retorna-los às condições de conservação e habitabilidade em que foram entregues 
ao COMPRADOR. 

d) todos os valores em débito relativos aos imóveis tais como a IPTU, despesas condominiais e de 
gás, água e energia elétrica. 

Cláusula X - Ainda na hipótese de rescisão deste contrato, o COMPRADOR perderá em favor do 
VENDEDOR as benfeitorias úteis e as voluptuárias que vier a introduzir nos imóveis. As 
necessárias serão compensadas, em favor do VENDEDOR, com as perdas e danos e lucros 
cessantes verificados em decorrência do inadimplemento do COMPRADOR. 

Cláusula XI - O VENDEDOR, a seu exclusivo critério, em caso de inadimplemento do presente 
contrato por parte do COMPRADOR, poderá optar por sua execução específica, promovendo a 
cobrança dos valores em aberto. 

Cláusula XII - O recebimento de qualquer importância devida pelo COMPRADOR, depois de seu 
vencimento, constituirá ato de mera tolerância do VENDEDOR que não poderá ser invocada como 
precedente, nem implicará em novação ou modificação das presentes avenças. Todo e qualquer 
pagamento acaso aceito por tolerância, depois de seu vencimento, será exigido pelo VENDEDOR 
com os acréscimos previstos na cláusulas VIl e XVII. 

Parágrafo Único: Os encargos moratórios mencionados nesta cláusula aplicam-se a todos os 
demais débitos do COMPRADOR, decorrentes de obrigações assumidas neste instrumento. 

Cláusula XIII- O presente contrato vencer-se-á antecipadamente, ainda se: 

a) contra o COMPRADOR for ajuizada ação judicial ou decretada medida judicial que, de algum 
modo afete os imóvêis objeto desta promessa; 

b) o COMPRADOR 
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Cláusula XIV - Na hipótese de vencimento antecipado da dívida, como previsto no parágrafo 
único da cláusula VIl , letra "B", e na cláusula XIII , o VENDEDOR poderá exigir o pagamento 
integral do saldo devedor então apurado e vencido antecipadamente, de uma só vez, devidamente 
corrigido e acrescido dos juros, multa moratória e demais encargos consignados nas cláusulas VIl 
e XVII. 

Cláusula XV - Qualquer repactuação de valores devidos constituirá ato de mera liberalidade 
do VENDEDOR, razão pela qual, para efeito de periodicidade de reajustamento, o termo 
inicial deste contrato não será deslocado. 

Cláusula XVI - Somente será considerada purgada a mora do COMPRADOR faltoso com o 
pagamento do principal acrescido dos juros, da multa e da correção monetária e despesas havidas, 
como regulado nas cláusula VIl e XVII. 

Cláusula XVII - Recorrendo o VENDEDOR à Justiça ou se, simplesmente contratar advogado para 
a satisfação de obrigações não atendidas, suportará o COMPRADOR, ainda, as despesas 
judiciais, extrajudiciais e os honorários de advogado desde já arbitrados em 1 O%(dez por cento) 
sobre o valor do débito, em caso de cobrança extrajudicial, e em 20%(vinte por cento) sobre o valor 
da causa, no caso de cobrança judicial. 

CAPÍTULO 8° - DA POSSE 

Cláusula XVIII - O COMPRADOR receberá a posse dos imóveis, direta precana, com a 
compensação bancária do cheque emitido à título de sinal e princípio de pagamento, e, desde que 
esteja rigorosamente em dia com todas as obrigações assumidas neste contrato. Os imóveis lhe 
serão entregues no estado em que se encontram, já vistoriado por ele, COMPRADOR, o qual 
achou-os em perfeitas condições de uso e habitabilidade. 

Parágrafo 1°: A partir da data da assinatura do presente, passarão a correr exclusivamente por 
conta do COMPRADOR todos os impostos, taxas, tributos, despesas de condomínio e quaisquer 
outros que incidam ou venham a incidir sobre os imóveis ora compromissados, ainda que lançados 
em nome do VENDEDOR 

Parágrafo 2°: Enquanto não for outorgada ao COMPRADOR a escritura definitiva dos imóveis, se o 
mesmo deixar de efetuar qualquer dos pagamentos previstos na parágrafo 1 ° acima será 
considerado em mora para todos os fins de direito, aplicando-se lhe o disposto no capítulo que 
trata do inadimplemento. 

O VENDEDOR poderá optar por promover ação de obrigação de fazer, ou de cobrança , ou 
executar o COMPRADOR, pelo valor da despesa não paga, que será considerada dívida líquida e 
certa , acrescida dos encargos de mora cobrados pelos respectivos credores e de uma multa penal 
diária, a ser paga ao VENDEDOR, de valor equivalente a 1% (um por cento) do valor do débito, por 
dia de atraso, além de ressarcir o VENDEDOR dos prejuízos que esta vier a sofrer pela omissão 
dele COMPRADOR. 

Parágrafo 3°: É facultado ao VENDEDOR o direito de retenção dos imóveis enquanto não 
liquidadas todas as obrigações exigíveis do COMPRADOR por força do presente, sem prejuízo das 
obrigações do COMPRADOR, estipuladas no parágrafo 1°. desta cláusula . 

Parágrafo 4°: Não será permitido ao COMPRADOR a guarda, alojamento ou instalação de móveis, 
utensílios, máquinas e semelhantes, bem como decorações nos imóveis, antes da transmissão da 
posse pelo VENDEDOR. 

CAPÍTULO go - D 
GARANTIA AO PAG 

RUBRICAS: Vendedor: 

SCRITURA E DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO APARTAMENTO EM 
ENTO DO SALDO DEVEDOR: 
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Cláusula XIX- As partes acordam e deixam expresso que até a "Data para Escritura", constante 
no quadro resumo anexo a este, o VENDEDOR outorgará ao COMPRADOR, a escritura definitiva 
dos imóveis aqui objetivados, se o preço estiver integralmente quitado. Poderá o VENDEDOR 
decidir pela . outorga das referidas escrituras ao COMPRADOR, ainda que não quitado 
integralmente o preço, hipótese em que o COMPRADOR, no mesmo ato, alienará fiduciariamente 
ao VENDEDOR, os mesmos imóveis, em garantia ao pagamento do saldo devedor do preço 
pactuado pelas partes, através de instrumentos públicos ou particulares, conforme vier a ser 
indicado pelo VENDEDOR. 

Parágrafo 1°: O VENDEDOR comunicará o COMPRADOR, por escrito e com antecedência mínima 
de 1 O( dez) dias, a data, local e hora em que os documentos acima referidos deverão ser firmados. 

Parágrafo 2°: Os Instrumentos de Alienação Fiduciária em Garantia, reproduzirão os termos e 
condições do presente contrato, no que for pertinente, especialmente no que se refere ao reajuste 
monetário do saldo devedor. Obedecerá , ainda, os termos da Lei 9514/97 e as cláusulas e 
condições básicas que compõem os "Termos de Ajuste" anexos, de pleno conhecimento e 
concordância do COMPRADOR, os quais, rubricados pelas partes, integram o presente como 
"Anexo 1", "Anexo 11" e "Anexo 111". 

Parágrafo 3°: Se após comunicado, o COMPRADOR deixar de firmar os documentos mencionados 
no "caput" desta cláusula, no prazo assinalado, estará infringindo cláusula contratual , aplicando-se
lhe o disposto no capítulo que trata do inadimplemento. 

Parágrafo 4°: Correrão por conta do COMPRADOR, todas as despesas decorrentes do presente 
instrumento e as demais que se lhe seguirem, inclusive as relativas a emolumentos, custas de 
Cartório de Notas e de Registro de Imóveis, tanto as relativas as escrituras, como as relativas à 
alienação fiduciária , impostos de transmissão (ITBI) , quitações fiscais e quaisquer outras, tais 
como, tributos devidos sobre a operação e que venham a ser cobrados ou criados a qualquer 
tempo pelos órgãos públicos competentes, ainda que lançados em nome do VENDEDOR. 

Parágrafo 5°: Tanto nas escrituras como os instrumentos de alienação fiduciária serão levados a 
registro pelo VENDEDOR, as expensas do COMPRADOR, conforme estipulado no parágrafo 4° 
supra. 

Parágrafo 6°: O COMPRADOR se obriga a proceder à transferência da inscrição imobiliária na 
Prefeitura Municipal , para seu nome, no prazo máximo de 30(trinta) dias posteriores à outorga das 
referidas escrituras. 

Não cumprindo o supra estipulado o COMPRADOR responderá pelo ressarcimento dos preju ízos 
que o VENDEDOR vier a experimentar por omissão dele, comprador, e também pela multa penal 
compensatória de 10% (dez por cento) do valor atualizado deste contrato, pelos índices nele 
previstos, se do VENDEDOR vier a ser exigido o cumprimento de qualquer obrigação que, por 
força deste instrumento seja de responsabilidade do COMPRADOR. Este contrato na forma do art. 
585, 11 do Código de Processo Civil , autoriza a execução da multa retro estabelecida, uma vez 
apurado o seu valor líquido. Sem prejuízo das penalidades aqui estipuladas, o VENDEDOR fica, 
desde já, expressamente autorizado pelo COMPRADOR a, se entender conveniente, providenciar, 
ele próprio, a inscrição municipal acima mencionada em nome do COMPRADOR. 

Parágrafo 7°: Conforme "caput" desta cláusula, os instrumentos ali mencionados serão assinados 
antes da data da próxima apuração de saldo devedor. As partes entendem e deixam estabelecido 
que a periodicidade de reajustes prevista nos parágrafos da Cláusula 11 , não terá seu termo inicial 
deslocado, ou seja , a próxima apuração e as subsequentes terão como data base a mesma deste 
contrato , já que serão ratificadas as obrigações aqui assumidas. 

Parágrafo 8°: Por motivos de ordem prática, caberá ao VENDEDOR determinar o Cartório de Notas 
que lavrará os instru!J!entos públicos mencionados neste contrato. 

CAPÍTULO 10° - IR 
RUBRICAS: Vendedor: , í'L <" , 
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Cláusula XX - Sem prejuízo das condições resolutivas aqui previstas, o presente instrumento é 
celebrado em caráter de absoluta irretratabilidade e irrevogabilidade obrigando as partes, seus 
herdeiros e sucessores, seja a que título for. 

CAPÍTULO 11°- DA CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

Cláusula XXI - O COMPRADOR, desde que esteja em dia com todas as obrigações aqui 
assumidas e que obtenha, por escrito, a prévia anuência do VENDEDOR, poderá transferir os 
direitos e obrigações decorrentes desse compromisso mediante o pagamento ao VENDEDOR, de 
uma taxa de 2% (dois por cento) do preço de venda corrigido, a título de expediente pela anuência 
e fiscalização da cessão. 

Parágrafo único - Para efetivação da transferência supra mencionada, o cessionário deverá 
comprovar ao VENDEDOR que é jurídica, economica e financeiramente apto à aquisição dos 
imóveis e à subrogação nos direitos e obrigações constantes deste contrato. 

Cláusula XXII - Fica livremente facultado ao VENDEDOR, a transferência, cessão ou caução, total 
ou parcial, dos direitos e créditos decorrentes deste instrumento a quaisquer pessoas físicas ou 
jurídicas. 

CAPÍTULO 12° - DA MUDANÇA DE ENDEREÇO 

Cláusula XXIII - Toda a vez que o COMPRADOR mudar de endereço, fica obrigado a comunicá-lo , 
por escrito , ao VENDEDOR, por meio de carta postal registrada, valendo o respectivo recibo como 
comprovante da comunicação. Se não o fizer, o endereço referido neste instrumento prevalecerá 
para todos os fins e efeitos de direito, inclusive judiciais. 

CAPÍTULO 13°- DECLARAÇÕES DOS COMPRADORES 

Cláusula XXIV - O COMPRADOR expressamente declara: 

a) que está de acordo com o pagamento de todas as despesas a que o presente contrato der 
origem, tais como, exemplificativamente: impostos, taxas, tributos, ITBI, despesas e emolumentos 
de cartórios, registros, averbações, requerimentos, cancelamentos, papéis e instrumentos 
necessários. 

b) que expressamente concorda que as obrigações e responsabilidades pelos pagamentos 
decorrentes do presente sejam garantidas por alienação fiduciária dos imóveis objeto do 
presente; 

c) que teve prévio conhecimento do conteúdo deste instrumento e de seus Anexos I, 11 e 111 , com os 
quais está plenamente de acordo. 

d) que sabe que as expressões "atualização monetária", "correção monetária" e "reajuste" 
representam sempre a recuperação plena do valor da moeda brasileira no tempo e, 
consequentemente, do preço dos imóveis, em decorrência da perda do poder aquisitivo da moeda 
causada pela inflação. 

e) que pelo VENDEDOR lhe foi prestado amplo esclarecimento sobre o presente contrato o qual é 
dado, por ele, como entendido plena e satisfatoriamente, em especial no que se refere ao método 
de atualização do s~do do preço, a forma pela qual serão pagas as prestações e parcelas do 
preço e qualquer ev~r\tual saiE com o VENDEDOR. 
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f) que os imóveis ora adquiridos lhe são vendidos no estado em que se encontram, não se 
comprometendo o VENDEDOR, per si , ou por terceiros a qualquer eventual reparação ou 
complementação em seus mobiliários, equipamentos ou instalações. 

CAPÍTULO 14°- DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cláusula XXV - O presente contrato toma sem efeito quaisquer documentos assinados 
anteriormente. 

Cláusula XXVI - As partes elegem o foro da comarca desta Capital , para dirimir quaisquer dúvidas 
ou questões oriundas do presente instrumento, em detrimento a outros, por mais privilegiados que 
sejam ou venham a se tornar. 

E, por assim se acharem justas e avençadas subscrevem as partes o presente instrumento em 
duas vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas, na forma e para os efeitos de direito . 

VENDEDOR: 

/ 

(Esta folha de assinaturas é a 123 e última do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e 
Compra das lojas 01 , 02 e 03 integrantes do Ed. Saint Leger) 
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Nilson Pedro Jes';:; i , 
, escreven tes autorizados. 
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ANEXO I - Termo de Ajuste para assinatura do "Instrumento de Alienação Fiduciária em 
Garantia" (integrante do INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA, 
DA LOJA N° 1 do Edifício Saint Leger, FIRMADO EM 06/07/00) 

I). Da Escritura Definitiva: 

As partes lavrarão, em data pre,;ian1ente estipulada e constante da comunicação a que faz menção a cláusula XIX 
do instrumento particular do qual faz parte este Anexo OI, a competente escritura definitiva de venda e compra, 
correndo por conta do adquirente, todos os respectivos custos e despesas . A comunicação deverá prever um 
prazo mínimo de 10 (dez) dias a contar do respectivo recebimento, para lavratura da referida escritura pública e 
assinatura do competente "Instnunento de Alienação Fiduciária em Garantia" 

II). Da instituição da Alienação Fiduciária em Garantia: 

II.1 . No mesmo ato em que se lavrará a escritura defmitiva de venda e compra a fuvor do adquirente, este 
alienará, fiduciarianlente, o imóvel em questão, a favor do vendedor, como garantia de pagamento do saldo 
devedor do preço do imóvel, devidamente atualizado nos termos do contrato original. 

II.2. As despesas com o registro do "Instrumento de Instituição de Alienação Fiduciária Garantia" correrão 
por conta do devedor fiduciante, ora COMPRADOR. 

II.3. A Alienação Fiduciária respeitará as disposições constantes da Lei 9514/ 97 e as regras aqui estabelecidas 
pelas partes. 

II.4. Mediante a quitação total do saldo devedor que restará apontado no "Instrumento Particular de 
Instituição de Alienação Fiduciária em Garantia", caberá ao credor fiduciário, ora VENDEDOR, emitir o 
competente termo de quitação e de liberação do ônus real, para que, com sua averbação, proceda-se à 
desoneração do imóvel em questão. 

II.S. A garantia vigorará até quitação integral das obrigações assumidas pelo fiduciante, ora COMPRADOR. 

III). Da eventual inadimplência por parte do Comprador- devedor fiduciante: 

III.l. Vencida e não paga qualquer uma das parcelas do preço constante no "Instmmento de Instituição de 
Alienação Fiduciária Garantia", tal futo possibilitará a credora fiduciária a optar por uma das seguintes 
alternativas: 

a). promover a execução específica do valor vencido e não pago, considerando-se vencidas antecipadamente 
todas as demais parcelas do preço; ou 

b). promover, transcorridos cinco dias da data do vencimento da parcela, a constituição em mora do 
COMPRADOR, devedor fiduciante, nos termos do artigo 26 da Lei 9514/ 97, bastando para tanto, requerer ao 
Sr. Oficial do Serviço de Registro de Imóveis competente que intime o Devedor Fiduciante a pagar, dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias , contados da intimação; o valor vencido e não pago, bem como de eventuais parcelas 
que se vencerem até a efetiva purgação, valores esses, sobre os quais deverão incidir os encargos contratuais . 

III.2. Purgando-se amora, convalescerá o conp:ato de alienação fiduciária até final quitação do saldo devedor. 
Nesta hipótese; deve~i ~Se~iço_ de Registro de Imóveis competente, nos três dias subsequentes à purgação, 
entregar à ci:edora fiduciária, as importkcias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. 

III.3. Não havendo purgação da mora, o Sr. Oficial certificará o fato e promoverá o registro da consolidação 
da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária, cabendo à esta, apresentar o comprovante de 
recolhimento do respectivo ITBI. 

III.4. Consolidada assim a propriedade em nome da credora fiduciária, esta promoverá o público leilão 
extrajudicialmente, para alienação do imóvel em questão, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do registro dá 
referida consolidação. O anúncio do público leilão deverá ser publicado em edital único, resumido, por duas 
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vezes em jornal de ampla circulação na Comarca da~ituação do imóvel. O edital conterá, obrigatoriamente, local, _ . ~ 
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~ia e hora da realização do leilão, devendo a publicação anteceder pelo menos 07 (sete) dias da data marcada para 

.:(o~q primeiro leilão e 08 (oito) dias para o segm1do leilão. 
UT~fZ..t.Q.o, 

.3/JitBI ÍII.S. Para fins de leilão extrajudicial a ser procedido de acordo com o artigo 27 da Lei 9514/97, as partes 
declaram que o valor referencial do imóvel para o 1 o Leilão será o constante do "Quadro Resumo" ~oja n° 1), 
atualizado monetariamente conforme a variação do IGP-M/FGV, acrescido dos juros convencionados, dos 
encargos de mora e de todas as despesas havidas com esse procedimento. Para o 2° Leilão as partes ajustam 
estabelecer o valor da dívida apurada na ocasião, nos moldes estipulados neste contrato. 

III.6. No 2° leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das 
despesas, dos prêmios, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. 

III.7. Dentro do prazo de OS (cinco) dias da alienação do imóvel no leilão público de que trata este 
instrumento, a credora fiduciária entregará ao devedor fiduciante, a importância que eventualmente sobrar após 
as deduções contratadas, ficando desde logo ajustado que ao fiduciante, não caberá qualquer tipo de retenção 
por benfeitorias introduzidas no imóvel. 

III.8. Se no 2° Leilão o maior lance não for igual ou superior ao valor atualizado da dívida e despesas, a dívida 
será considerada extinta e a credora fiduciária exonerada da obrigação de restituir qualquer valor ao devedor 

( fiduciante. 

III.9. Ocorrendo o leilão aqui ajustado, e encontrando-se o fiduciante na posse direta do imóvel, fica 
assegurado à fiduciária ou a seu cessionário, sucessor ou ao adquirente do bem, a reintegração na posse do 
in1óvel, cuja liminar, em Juízo, será deferida assinalando o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para efetiva 
desocupação, sob pena de desocupação forçada (inclusive com auxílio policial) e multa diária de 0,50% (meio por 
cento) sobre o valor constante do leilão. Caberá ao reintegrante na posse, a comprovação da consolidação da 
propriedade em seu nome. 

Sendo essas as condições básicas que deverão integrar o futuro "Ins trumento de Instituição de Alienação 
Fiduciária em Garantia" a ser firmado até a "Data para Escritura" constante no quadro resumo anexo ao 
instrumento particular do qual este instrumento é parte integrante, as partes firmam o presente anexo, em duas 
vias de igual teor, diante das testemunhas abaixo. 
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COMPRADOR (devedor fiduciante): ---,----7"'~~~~~~~~~~-,p.~~::_
.MA.T.. 
Representante legal: 
RG.: 

TESTEMUNHAS: 
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lr1C:: 

2- "''--:... J // # 
Nome: 
RG.: 
End.: /<13~~ 

(Esta folha de assinaturas é a 2• e últinla do Anexo I que integra o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e 
Compra da loja no 1 do Edifício Saint Leger, fim1ado em 06/07/00). 
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ANEXO li- Termo de Ajuste para assinatm·a do "Instrumento de Alienação Fiduciária em 
Garantia" (integrante do INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA, 
DA LOJA N° 2 do Edifício Saint Leger, FIRMADO EM 06/07/00) 

I). Da Escritura Definitiva: 

As partes lavrarão, em data previamente estipulada e constante da comwücação a que faz menção a cláusula XIX 
do instrumento particular do qual faz parte este Anexo OI, a competente escritura definitiva de venda e compra, 
correndo por conta do adquirente, todos os respectivos custos e despesas. A comunicação deverá prever um 
prazo mínimo de 10 (dez) dias a contar do respectivo recebimento, para lavratura da referida escritura pública e 
assinatura do competente "Instrumento de Alienação Fiduciária em Garantia" 

II). Da instituição da Alienação Fiduciária em Garantia: 

II.l. No mesmo ato em que se lavrará a escritura defmitiva de venda e compra a favor do adquirente, este 
alienará, fiduciariamente, o imóvel em questão, a favor do vendedor, como garantia de pagamento do saldo 
devedor do preço do imóvel, devidamente atualizado nos termos do contrato original. 

II.2. As despesas com o registro do "Instrumento de Instituição de Alienação Fiduciária Garantia" correrão 
por conta do devedor fiduciante, ora COMPRADOR. 

II.3. A Alienação Fiduciária respeitará as disposições constantes da Lei 9514/97 e as regras aqui estabelecidas 
pelas partes. 

II.4. Mediante a quitação total do saldo devedor que restará apontado no ''Instrumento Particular de 
Instituição de Alienação Fiduciária em Garantia", caberá ao credor fiduciário, ora VENDEDOR, emitir o 
competente termo de quitação e de liberação do ônus real, para que, com sua averbação, proceda-se à 
desoneração do imóvel em questão. 

II.5. A garantia vigorará até quitação integral das obrigações assumidas pelo fiduciante, ora COMPRADOR. 

III). Da eventual inadimplência por parte do Comprador - devedor fiduciante: 

III.l. Vencida e não paga qualquer uma das parcelas do preço constante no "Instmmento de Instituição de 
Alienação Fiduciária Garantia", tal fato possibilitará a credora fiduciária a optar por uma das seguintes 
altemativas: 

a). promover a execução específica do valo~ vencido. e não pago, considerando-se vencidas antecipadamente 
todas as demais parcelas do preço; ou 

b). promover; trans.corridos .cinco dias da data do vencimento da parcela, a constituição em mora do 
COMPRADOR, devedor fiduciante, nos termos do artigo 26 da Lei 9514/ 97, bastando para tanto, requerer ao 
Sr. Oficial do Serviço de Registro dé Imóveis competente que intime o Devedor Fiduciante a pagar, dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, o valor vencido e não pago, bem como de eventuais parcelas 
que se vencerem até a efetiva purgação, valores esses, sobre os quais deverão incidir os encargos contratuais. 

III.2. Purgando-se a mora, convalescerá o contrato de alienação fiduciária até final quitação do saldo devedor. 

(/'../ 

Nesta hipótese, deverá o Serviço de Registro de Imóveis competente, nos três dias subsequentes à purgação, ,I 
entregar à credora fiduciária, as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. ~ 

III.3. Não havendo purgação da mora, o · ~r. Oficial certificará o fato e promoverá o registro da consolidaçãf~\ I 
da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária, cabendo à esta, apresentar o comprovante d 
recoUümento do respectivo ITBI. 

III.4. Consolidada assim a propriedade em nome da credora fiduciária, esta promoverá o público leilão 
extrajudicialmente, para alienação do imóvel em questão, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do registro da 
referida consolidação. O anúncio do público leilão deverá ser publicado em edital único, resumido, por duas 
vezes em jornal de ampla circulação na Comarca da situação do imóvel. O e~al conterá, obrigato~iamente, local, 
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dia e hora da realização do leilão, devendo a publicação anteceder pelo menos 07 (sete) dias da data marcada par~ , 
o primeiro leilão e 08 (oito) dias para o segundo leilão. 

III.S. Para fins de le.i.lão e>..1:.rajudicial a ser procedido de acordo com o artigo 27 da Lei 9514/97, as partes 
declaram que o valor referencial do imóvel para o 1° Leilão será o constante do "Quadro Resumo" Qoja n° 2), 
atualizado monetariamente conforme a variação do IGP-M/FGV, acrescido dos juros convencionados, dos 
encargos de mora e de todas as despesas havidas com esse procedimento. Para o 2° Leilão as partes ajustam 
estabelecer o valor da dívida apurada na ocasião, nos moldes estipulados neste contrato. 

III.6. No 2° leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das 
despesas, dos prêmios, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. 

III.7. Dentro do prazo de 05 (cinco) dias da alienação do imóvel no leilão público de que trata este 
instrumento, a credora fiduciária entregará ao devedor fiduciante, a importância que eventualmente sobrar após 
as deduções contratadas, ficando desde logo ajustado que ao fiduciante, não caberá qualquer tipo de retenção 
por benfeitorias introduzidas no imóvel. 

III.8. Se no 2° Leilão o maior lance não for igual ou superior ao valor atualizado da dívida e despesas, a dívida 
será considerada extinta e a credora fiduciária exonerada da obrigação de restituir qualquer valor ao devedor 
fiduciante. 

III.9. Ocorrendo o leilão aqui ajustado, e encontrando-se o fiduciante na posse direta do imóvel, fica 
assegurado à fiduciária ou a seu cessionário, sucessor ou ao adquirente do bem, a reintegração na posse do 
imóvel, cuja liminar, em Juizo, será deferida assinalando o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para efetiva 
desocupação, sob pena de desocupação forçada (inclusive com auxílio policial) e multa diária de 0,50% (meio por 
cento) sobre o valor constante do leilão. Caberá ao reintegrante na posse, a comprovação da consolidação da 
propriedade em seu nome. 

Sendo essas as condições básicas que deverão integrar o futuro "Instrumento de Instituição de Alienação 
Fiduciária em Garantia" a ser firmado até a "Data para Escritura" constante no quadro resumo anexo ao 
instrumento particular do qual este instrumento é p~grante, as partes flfffiam o presente anexo, em duas 
vias de igual teor, diante das testemunhas abaixo. r 7.- ~ 

11o 
São Paulo, 06 

( VENDEDOR (credor fiduciário): ~ _ 
TRANSI 

}j 
COMPRADOR (devedor fiduciàlne); r.c ~ (A c c·t ''·U:~-=u 

AMT'Jiii"1f.MPREE"" rZ,. .rr.o'ar.. T"'r''r\.rt ~ ~ TI n r....-.rt r ,..,..,r., A 

Representanre legal: 
RG.: 

TESTEMUNHAS: 

2-, '0.1~ 
me: ;:;:.·C~·-R. .õ.' ... rs ('J I tJ i ê11J'S l...çB'cyt- N~: 

G.: zzq2..0 tc..f/,7-- RG.: 
End: ,-j-y·. ó(j . H...-vl ·,_ /;~A. ( "'/ 'tJ' End.: 

(Esta folha de assinaturas é a 2" e última do Anexo II que integra o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e 
Compra da loja n° 2 do Edificio Saint Leger, firmado em 06/07 /00). 



( 

( 

ANEXO ll - Termo de Ajuste para assinatura do "Instrumento de Alienação Fiduciária em lJ0. 
Garantia" (integrante do INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA, 
DA LOJA N° 2 do Edifício Saint Leger, FIRMADO EM 06/07/00) 

I). Da Escritura Definitiva: 

As partes lavrarão, em data previamente estipulada e constante da comunicação a que faz menção a cláusula XIX 
do instn.1111ento particular do qual faz parte este Anexo OI, a competente escritura definitiva de venda e compra, 
correndo por conta do adquirente, todos os respectivos custos e despesas . A comunicação deverá prever um 
prazo mínimo de 10 (dez) dias a contar do respectivo recebimento, para lavratura da referida escritura pública e 
assinatura do competente "Instrumento de Alienação Fiduciária em Garantia" 

II). Da instituição da Alienação Fiduciária em Garantia: 

II.l. ::-.Jo mesmo ato em que se lavrará a escritura defmitiva de venda e compra a favor do adquirente, este 
alienará, fiduciariamente, o imóvel em questão, a favor do vendedor, como garantia de pagamento do saldo 
devedor do preço do imóvel, devidamente atualizado nos termos do contrato original. 

II.2. As despesas com o registro do "Instrun1ento de Instituição de Alienação Fiduciária Garantia" correrão 
por conta do devedor fiduciante, ora COMPRADOR. 

ll.3. A Alienação Fiduciária respeitará as disposições constantes da Lei 9514/ 97 e as regras aqui estabelecidas 
pelas partes . 

II.4. Mediante a quitação total do saldo devedor que restará apontado no ''Instrumento Particular de 
Instituição de Alienação Fiduciária em Garantia", caberá ao credor fiduciário, ora VENDEDOR, emitir o 
competente termo de quitação e de liberação do ônus real, para que, com sua averbação, proceda-se à 
desoneração do imóvel em questão. 

II.5. A garantia vigorará até quitação integral das obrigações assumidas pelo fiduciante, ora COMPRADOR. 

III). Da eventual inadimplência por parte do Comprador - devedor fiduciante: 

III.l. Vencida e não pagá qualquer uma das parcelas do preço constante no "Instrumento de Instituição de 
Alienação Fiduciácia Garantia", tal fato possibilitará a credora fiduciária a optar por uma das seguintes 
alternativas : 

a). promover a execução específica do valor vencido e não pago, considerando-se vencidas antecipadamente 
todas as demais parcelas do preço; ou 

b). promover, transcorridos cinco dias da data do vencimento da parcela, a constituição em mora do 
COMPRADOR, devedor fiduciante, nos te~os do artigo 26 da Lei 9514/ 97, bastando para tanto, requerer ao 
Sr. Oficial do Serviço de Registro de I:móveis competente que intime o Devedor Fiduciante a pagar, dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da iptimação, o valor vencido e não pago, bem como de eventuais parcelas 
que se vencerem até a efetiva purgação, válores esses, sobre os quais deverão incidir os encargos contratuais . 

Ill.2. Purgando-se a mora, convalescerá o contrato de alienação fiduciária até final quitação do saldo devedor. 
Nesta hipótese, deverá o Serviço de Registro de Imóveis competente, nos três dias subsequentes à purgação, 
entregar à credo:r:a fiduciária, as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. 

III.3. Não havendo purgação da mora, o Sr. Oficial certificará o fato e promoverá o registro da consolid 
da propriedade do in1óvel em nome da credora fiduciária, cabendo 
recolhimento do respectivo ITBI. 

III.4. Consolidada assim a propriedade em nome da credora fiduciária, esta promoverá o públicoJ'éijão 
extrajudicialmente, para alienação do imóvel em questão, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do registr~\Ia 
referida consolidação. O anúncio do público leilão deverá ser .P}flicado em edital único, resumido, por duas 
vezes em jornal de an1pla circulação na Comarca da situação do 1Jóvel. O edital conterá, o~toriamente, lo~~~ 



dia e hora da realização do leilão, devendo a publicação anteceder pelo menos 07 (sete) dias da data marcada para 
o primeiro leilão e 08 (oito) dias para o segundo leilão. 

III.5. Para fins de leilão extrajudicial a ser procedido de acordo com o artigo 27 da Lei 9514/97, as partes 
declaram que o valor :referencial do imóvel para o 1° Leilão será o constante do "Quadro Resumo" Qoja n° 2), 
atualizado monetariamente conforme a variação do IGP-M/ FGV, acrescido dos juws convencionados, dos 
encargos de mora e de todas as despesas havidas com esse procedimento. Para o 2° Leilão as partes ajustam 
estabelecer o valor da dívida apurada na ocasião, nos moldes estipulados neste contrato. 

III.6. No 2° leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da divida, das 
despesas, dos prêmios, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais . 

III.7. Dentro do prazo de 05 (cinco) dias da alienação do imóvel no leilão público de que trata es te 
instrumento, a credora fiduciária entregacá ao devedor fiduciante, a importância que eventualmente sobrar após 
as deduções contratadas, ficando desde logo ajustado que ao fiduciante, não caberá qualquer tipo de retenção 
por benfeitorias introduzidas no imóvel. 

III. 8. Se no 2° Leilão o maior lance não for igual ou superior ao valor atualizado da dívida e despesas, a dívida 
será considerada extinta e a credora fiduciária exonerada da obrigação de restituir qualquer valor ao devedor 

( fiduciante . 

( 

III.9 . Ocorrendo o leilão aqui ajustado, e encontrando-se o fiduciante na posse direta do imóvel, fica 
assegurado à fiduciária ou a seu cessionário, sucessor ou ao adquirente do bem, a reintegração na posse do 
in1óvel, cuja liminar, em Juízo, será deferida assinalando o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para efetiva 
desocupação, sob pena de desocupação forçada (inclusive com auxílio policial) e multa diária de 0,50% (meio por 
cento) sobre o valor constante do leilão. Cabecá ao reintegrante na posse, a comprovação da consolidação da 
propriedade em seu nome. 

Sendo essas as condições básicas que deverão integrar o futuro "Instrumento de Instituição de Alienação 
Fiduciária em Garantia" a ser firmado até a "Data para Escritura" constante no quadro resumo anexo ao 
instrumento particular do qual este instrumento é parte integrante, as partes firmam o presente anexo, em duas 
vias de igual teor, diante das testemunhas abai~ 

São Paulo, 06 de · 

VENDEDJiJO~'(credor fiduciário~RANS~. 7/fF:NTALNE&dti(Õs RPÃ.Íi'nif.PliçõES S/A 
• '"?· e,·- Representao 

-. . · l () 

.. - .. · ;:.:r:uotv~G. : 
Porto JU ro 

~Ofl 

COMPRADOR (devedor fiduciante): , 7~ ~ 

TESTEMUNHAS: 

.MA.T.J 
Rep:resentan:re legal: 
RG.: 

2- 'c::: {j/ / • ::;;>..< / /,1'/ 

/~g:S 

(Esta folha de assinaturas é a 2• e última do Anexo II que integra o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e 
Compra da loja 0° 2 do Edificio Saint Leger, fi.:r:rnado em 06/07 /00). 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 

Que fazem entre si a EMPRESA MEDEIROS FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

OAB/RS 669, CNPJ 03.870.440.0001/98, na pessoa de seus sócios, os advogados JOÃO ADALBERTO 

MEDEIROS FERNANDES e JOÃO ClÁUDIO MEDEIROS FERNANDES, casados, brasileiros, advogados, 

inscritos, respectivamente, na OAB/RS, sob os n'" 4041 e 49494, com escritório profissional na Avenida 

Carlos Gomes, 328, conjuntos 712,713 e 714, 79 Andar. CEP 90480-000 - Porto Alegre , RS - Brasil e a 

CONSTITUINTE MATRIZ CONSTRUTORA lTDA., inscrita no CNPJ n\l 87 .865.234/0001-80, com sede na Rua 

Comcndador Coruja, n2 316, Loja 3, em Porto Alegre, em Porto Alegre, mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

CLÁUSULA li!: A CONSTITUINTE contrata os serviços profissionais da EMPRESA DE 

ADVOGADOS para requer a sua Recuperação Judicial, inclusive a elisão do pedido de falência apresentado 

pelo Departamento Municipal de Habitação - DMHAB (Processo nll 001/1.14.0112048·3). no qual ainda não 

houve citação. 

ClÁUSULA 2 i!; A CONSTITUINTE contrata a EMPRESA DE ADVOGADOS pela quantia de valor 

de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), cujo valor será pago pelas condições estabelecidas na 

própr ia recuperação que será lançado no rol de credores de privilegio especial. 

§ 12: faz parte do presente contrato a defesa da CONSTITUITENTE no processo de falência n!! 

001/1.14.0112048-3, se a recuperação judicial for admitida, ficando sem efeito o presente contrato sem 

qualquer ônus para as partes, caso a recuperação judicial não for admitida. 

22: O valor da cláusula 21! será corrigido pelo JGPM-!=GV desde a data da assinatura do 

presente contrato até o efetivo pagamento, conforme recuperação judicial. 

ClÁUSULA 33: Os honorários contratados na cláusula 2 não se compensam com os da 

sucumbência, que também são dos advogados, bem como não estão vinculados ao sucesso do patrocínio, 

nem à conclusão do mandato, exceto no caso de renuncia dos advogados contratados, onde serão 

apurados os honorários por arbitramento judicial. 

CLÁUSULA 4i!; A CONSTITUINTE se compromete, arnda, a pag~ despesas comprovadas 

para o desempenho do mandato, além de despesas procç.is~ais, custas judiciais, .honorários de peritos e 

serventuários de Justiça. Do mesmo modo a forma~o de toda a docume~ação para ação é de 

responsabilidade da CONSTITUINTE. { . ; 

Pag . 1 c 
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ClÁUSULA Si!: Os casos omissos serao res1lvidos de comum acof~o. l ~ 
\ I 
\ ' 

ClÁUSULA 6~: O foro efeito é o de Porto Ale~re . / 

/ 

·' I'· 

}'t 

1?1}1 
Av Ci:.in~\) c;o;r.f:·~-.. ~~/.E. 

Ftw.c, tf: 1} 3323.~·L:~·.~· .. t. 

./ 

>,/' ,, 

C(., J' ! i.' ' r,; e 1 '4 - C:f:l 901180-000 .. Po'ío Alegr-e - HS 
A '.,I ..>'\:'~ ,,; S~l J·:Jv(.·'Ji'<los@mBdétrcsier!'la t~des <.nm r;r 

www.medeirosfernandes.corn.br 

' 

a-



( 

C.. 

'-1ú. 
MEDEIROS FERNANDES 

AOVOGAOOS .... SS.OCt A DOS 

E por estarem assim justos e acertados, assinam o presente e~\as de igual teor e 

forma, perante duas testemunhas. / ' i . 

Porto Alegre, 21 de julho de 2014. 
1/ \ 

I /..,. 
! 

I t /'' 

0 ''~~-VL/l/1_/::.) " -/\./L,., 
' + 

TesteJrut'as: 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Pelo presente contrato de prestação de serviços, de um lado YURGEL OBRAS 
CIVIS L TOA., CNPJ . 91642421 .0001/71 , em recuperação judicial, com sede 
na Rua Comendador Coruja, 316/01 , no Bairro Floresta, na cidade de Porto 
Alegre, representada neste ato pelo sua sócia Regina lankilevich Yurgel, de ora 
em diante chamado simplesmente de CONTRATANTE, e, de outro lado MATRIZ 
CONSTRUTORA LTDA., CNP 87.865.234/0001-80, na Rua Comendador Coruja, 
316/03, no Bairro Floresta , na cidade de Porto Alegre, representada neste ato 
pelo seu sócio gerente Telmo Kaplansky Yurgel, de ora em diante chamado 
simplesmente de CONTRATADA, têm, entre si, como justo e contratado o que se segue: 

PRIMEIRA: A CONTRATANTE é proprietária do imóveiiMOVEl: "Uma área de terras, 
com 51.030,91 m2, ao sudeste fazendo divisa com área de Augusto Dali Oglio e Cia. 
Ltda, composto de três segmentos, o primeiro medindo 50,25m fazendo um ângulo de 90 
graus com a divisa sudoeste, o segundo medindo 42,80 m fazendo um ângulo de 90 
graus com o segmento anterior, o terceiro medindo 30,00m fazendo um ângulo de 90 
graus com o com a divisa Nordeste, a sudoeste mede 632,1434 m , fazendo divisa com 
terras que são ou foram de Amado Perrone e João Carlos Conrad, ao noroeste fazendo 
um ângulo de 75graus 13 minutos e 50 segundos com o segmento anterior, mede 
83,00m, fazendo divisa com área de propriedade de Honório Fagundes da Silva, sendo 
que as terras prometidas e que fazem parte deste contrato nos fundos atinge até o arroio, 
o qual em sua totalidade pertence a área desmembrada, ao nordeste fazendo um ângulo 
de 90 graus com a face sudoeste do terreno, medindo 568,1834 m fazendo um ângulo 
de 104 graus 46 minutos e 10 segundos, com a divisa noroeste, composto de cinco 
segmentos, o primeiro a partir da divisa sudoeste, medindo332, 1405m, o segundo de 
20,00m fazendo frente ao prolongamento da Rua Jessu Oliveira Silva, o terceiro medindo 
287, 1209m, O quarto fazendo frente para o prolongamento da Rua Governador Peracchi 
Barcelos medindo 20,00m e o quinto medindo 23, 622m até a divisa noroeste, 
devidamente registrada no 3° Cartório de Registro de Imóveis de Porto Alegre, na 
matrícula 147.513. 

SEGUNDA : Pelo presente instrumento a CONTRATANTE, contrata a MATRIZ 
CONSTRUTORA Ltda, para elaborar e aprovar os seguintes projetos sobre terreno acima 
descrito: 

a)Eiaboração de anteprojeto de loteamento para obtenção de Diretrizes. 
b)Eiaboração de Estudo de Viabilidade Urbanística. 
c)Eiaboração de Projeto Urbanístico de Loteamento. 
d)Eiaboração de Projeto Geométrico das vias. 
e)Eiaboração de Projeto Hidro sanitário do Loteamento. 
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f)Eiaboração de Projeto Pluvial de Loteamento. 
g)Eiaboração de Projeto Elétrico do Loteamento. 
h)Eiaboração do Memorial descritivo dos lotes resultantes para fins de Registro . 
!)Projeto Arquitetônico dos prédios a serem construídos no Loteamento. 
j)Projeto Estrutural dos prédios a serem construídos no Loteamento. 
k)Projeto Hidro sanitário dos prédios a serem construídos no Loteamento. 
!)Projeto Pluvial dos prédios a serem construídos no Loteamento. 
m)Projeto Elétrico dos prédios a serem construídos no Loteamento. 
n)PPCI dos prédios. 
o)Providenciar documentos técnicos necessários registro da incorporação do projeto no 
registro de Imóveis competente. 

TERCEIRA - Pelos serviços acima referidos, a contratante pagará a quantia de R$ 
1.755.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta e cinco mil reais) a serem pagos na 
medida da liberação de cada parcela dos cronogramas de financiamento das obras a 
serem executadas no terreno em questão. 

Parágrafo Primeiro -Sobre o imóvel acima referido serão construídos 780 apartamentos, 
a serem vendidos pelo preço unitário de R$ 150.000,00, totalizando um Valor Geral de 
Venda (VGV) incluídas a fração ideal e construção do empreendimento de R$ 
117.000.000,00, as partes de comum acordo, estipulam que se por ventura por ocasião 
da venda das unidades do empreendimento, as mesmas forem vendidas por quantia 
superior as acima referida, da diferença a mais obtida 1 ,50% deverão ser pagas à 
Contratada, e, em virtude do mercado as unidades habitacionais, sejam vendidas por 
quantia inferior ao preço acima especificado, o valor a ser recebido pela CONTRATADA 
será de 1 ,5% do valor de venda da unidade. 

Parágrafo segundo. No caso de a CONTRATANTE permutar o terreno com outra 
empresa que for executar o empreendimento, o presente contrato deverá 
obrigatoriamente fazer parte de tal permuta. 

QUARTA: O não pagamento dos valores acima referidos na data aprazada dará direito à 
Contratada de receber uma multa estipulada em 10% do valor devido. 

QUINTA.Todas taxas e emolumentos necessários ao cumprimento deste contrato serão 
de responsabilidade da CONTRATANTE. 

SEXTA: O presente instrumento é feito sob a condição expressa de sua irrevogabilidade 
e irretratabilidade, ressalvado a eventualidade da não obtenção do financiamento por 
parte da CONTRATANTE ou a quem esta permutar o terreno, renunciando os 
contratantes expressamente a faculdade de arrependimento concedida pelo art. 420 do 

Có~ 
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SÉTIMA: Por se tratar de contrato de prestação de serviços futuros, o presente 
contrato será rescindido de pleno direito no caso de falência da CONTRATADA, sem 
qualquer indenização de parte a parte, ficando com validade somente o que já foi 
realizado ou pago. 

OITAVA :Elegem as partes de comum acordo o Foro da Comarca de Porto Alegre, RS 
para dirimirem questões oriundas do presente instrumento renunciando desde já a 
qualquer outro por mais especial e privilegiado que se apresente. 

E, por estarem justos e acertados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de 
igual teor, forma e finalidade, comprometendo - se por si, seus herdeiros e sucessores, a 
bem e fielmente cumpri-lo, que fazem na presença de 2 ( duas ) testemunhas que 
também o assinam. 

Porto Alegre, 28 de maio de 2014 

TESTEMUNHAS 

'M · 
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PODER JUDICIÁRIO 

GUIA ÚNICA DE CUSTAS 

~v . ,_,-o.: .)<..v. 

N°da Guia 
001 .14/0215807 

Data de Emissão 
20/08/2014 

Processo: 001 /1.14.0234215-3 Valor Ação: R$ 1.381 ,00 na propositura (50,0000 URC) 
Número CNJ: 0291141-69.2014.8.21 .0001 
Requerente: MATRIZ CONSTRUTORA LTDA 

Requerido: 

Natureza: 
~Pagante: 

TABELA 
J .3 [5] ..... . 
I.24.a.Ctd .. 
J .1 [5] ..... . 
I.ll.I[5] .. . 
TxJ . A5. P4 . . . 

Recuperação de Empresa 
MATRIZ CONSTRUTORA L TDA 

DESPESA 
Conta de custas 
Guias para pagamento de impostos e taxas 
Distribuição do feito 
Falência ou Concordata requerida 
Taxa Judiciária em ações de valor inestimável 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

GUIA ÚNICA DE CUSTAS 

TOTAL: 

URC atual: 

UPF atual : 

27,6200 

14,5500 

Via Poder Judiciário 

VALOR 
10,50 

1 , 40 
13' 30 

119' 40 
42,85 

187,45 

0 , 3800 URC 
0,0500 URC 
0,4800 URC 
4,3200 URC 
2 , 9460 UPF 

Contadoria do Foro Central da Comarca de Porto Alegre 

;·· -,;. da Guia 

001.14/0215807 
Data de Emissão 
20/08/2014 

Processo: 001 /1.1 4.0234215-3 
Número CNJ: 0291141·69.2014.8.21.0001 
Requerente: MATRIZ CONSTRUTORA LTDA 

Valor Ação: R$ 1.381 ,00 na propositura (50,0000 URC) 

Requerido: 
Natureza: 

~Pagante : 

TABELA 

Recuperação de Empresa 
MATRIZ CONSTRUTORA L TDA 

DESPESA 
J.3(5] ...... Conta de custas 
I.24.a . Ctd .. 
J.1 [5] ... .. . 
I.ll . I[S] .. . 
TxJ .AS .P4 . . . 

.. 9../" . 

~ 

·Nome 

Guias para pagamento de impostos e taxas 
Distribuição do feito 
Falência ou Concordata requerida 
Taxa Judiciária em ações de valor inestimável 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

GUIA ÚNICA DE CUSTAS 

MATRIZ CONSTRUTORA L TOA 

CPF/CNPJ Processo 
001 /1.14.0234215·3 

1.9 Moeda Corrente 

TOTAL: 

URC atual: 

UPF atual: 

VALOR 
10,50 
1,40 

13' 30 
119' 40 

42,85 

187,45 

27,6200 

14,5500 

Via da Parte 

0,3800 URC 
0,0500 URC 
0 , 4800 URC 
4,3200 URC 
2,9460 UPF 

Contadoria do Foro Central da Comarca de Porto Alegre 

2.7 Cheque 

N" da Guia 
001.14/0215807 

Valor 

Via do Banco 

Data de Emissão 

20/08/2014 

187,45 

O PAGAMENTO SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL- BANRISUL 

89690000001 - 0 87450041111 - 9 02014091910 - 9 01140215807-2 
Autenticação Mecãnica- FICHA DE CAIXA 

11 I li 11111 11 li I 11 

~ 
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**************************************************** 
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~ · 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIARIO - RS 

COMPROVANTE CUSTAS JUDICIAIS 
**************************************************** 
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S . A 

AGENCIA : 0015 CONTA : 35 . 00 7 604 . 0- 7 
DATA PGTO : 20/08/2014 HORA : 11 : 18 : 27 
DATA DÉBITO : 20/08/2014 
EQPTO : 9998 NSU : 405965/196607 
DEPOSITANTE : JOAO A MEDEIROS FERNANDES 

VALOR DEPOSITO : R$ 187,45 

CÓDIGO DE BARRAS : 
89690000001 - 87450041111-02014091910 - 01140215807 

AUTENTICAÇÃO : 
BERGS001599981966072008201400000018745 

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE * ** 
**************************************************** 

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200 

https:/ /ww7. banrisul.com. br/brb/link/brbwe4hw .aspx?Largura= 153 6&Altura=779&Si... 20/08/2014 

CJE,>' 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIARIO 

001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 

Vistos. 

Intime-se a autora para emendar a inicial adequando o 

valor da causa, o qual deverá corresponder ao total do benefício 

buscado, recolhendo a diferença das custas, bem como apresentar a 

relação de credores conforme disposto no art. 51, 111, do Lei 

11 .101/2005, ou seja, complementar as informações apresentadas à fi. 

32 de forma a constar todos os itens referidos na lei (endereço, 

natureza, classificação, valor atualizado, origem, regime de vencimentos 

e indicação do registro contábil de cada transação). 

Deverá, também, juntar certidões dos Registros de Títulos 

e Documentos de Porto Alegre (1°, 2°, e 3° Registros), a fim de verificar 

se houve o registro das garantias referentes aos termos de fls. 61/66, 

diante do disposto no art. 49, § 3°, da lei 11.101/2005. 

Em 25/08/2014 

Eliziana da Silveira Perez, 

Juíza de Direito. 

Número Verificador: 0011140234215300120143221646 1 

001í1 .14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 
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AOVOCOADOS ASSOCIADOS 

-~ 
V·· .c.,~,l 

-1 
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, ~ 

CONCORDATAS E INSOLVÊNCIAS DA COMARCA DE PORTO ALEGRE- ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL 

PROCESSO Nº 

001/1.14.02342153 

' r' '"' ~ 
5' 
;,} 

::?: 
:7-: 

MATRIZ CONSTRUTORA LTDA., já qualificada nos autos da Ação ~cle 
Recuperação Judicial que interpõe e em atenção à decisão de Vo~a 
Excelência das fls. 74/74v, vem, dizer e requer o que segue: ~ 

'-"..... 

I- RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO: 

. ~ ....... 
~ 
~ 
!5 
ç.~ 

Todos os credores, em princípio, serão pagos a razão de 60% (sessenta Q]> r 
t··:> 

centos) de seus créditos corrigidos, não prescritos, exceto juros, multas e honorários, es~s 

últimos, porém, quando definidos em sentença poderão ser habilitados pelo seu titular, ~s 

mesmos percentuais, condições e classificação própria com os demais. :~. 
;:=) 

11- DO VALOR DA CAUSA: 

O valor total dos créditos corrigidos atinge a quantia de R$1.679.540,35. 

1:;:1 

li) 
t;? 
•:r"· 
C::t 

E nos termos do esboço do plano apresentado, o total do benefício buscado é 

de R$1.007.724,21, correspondente a 60% do valor total. 

Assim, a Requerente emenda a inicial 

R$R$1.007. 724,21. 

111- DA RELAÇÃO DOS CREDORES/COMPLEMENT~ÇÃO/RETIFICAÇÃO: 

Complementa e retifica as informaçõ~ da fi. 32, retir,ándo a última linha no 

valor R$6.318,87 que, na realidade, trata-se de um cré ito da requer}nte e não do Demhab, 

que deve se juntar a outros créditos que a requerente t m junto ao 

dos balancetes como "Devedores por Contratos Celebrad s" . 

..... 

Av. Carlos Gomes. 328- C~js. 712, 713 e 714 - CEP 90480-000 - Porto Alegre- RS 
Fone: (51) 3328.2033 - Fax: (51) 3328.6758- advogados@medeirosfernandes.corn.br 

www.medeirosfernandes.com.br 
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ADVOCADOS ASSOCIADOS 

()~.'"~~. ""Í)o:o 

Passa a credora Transcontinental da classificação "com garantia real" para 

"quirografária" porque o contrato de promessa de compra e venda não foi registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis competente e nem nos Cartório de Títulos e Documentos de 

Porto Alegre/RS, conforme certidões negativas que ora junta. 

Por último, acrescenta o crédito de R$6.815,00 referente às despesas 

condominiais do Condomínio Saint Leger, de acordo com a convenção. 

Ante o exposto, requer se digne Vossa Excelência, receber a presente 

manifestação para o fim de emendar a inicial e complementar/retificar a relação de credores, 

determinando por consequência, a remessa dos autos ao Contador para cálculo das custas a 

serem complementadas, considerando o novo valor dado à causa. 

Nestes termos, pede deferime 

OS FERNANDES 

OAB/RS 4041 

Av. Carlos Gomes, 328 - Conjs. 712, 713 e 714- CEP 90480-000- Porto Alegre- RS 
Fone: (51) 3328.2033- Fax: (51) 3328.6758- advogados@medeirosfernandes.com.br 

www.medeirosfernandes.com.br 

1'6 
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MATRIZ CONSTRUTORA LTDA. 

Relação Nominal de Credores Endereço Natureza Classificação Valor Atual Origem Reg ime de venetas Registro contábil 

<·.,.~ ff~~~i\ií'f~~~-~~W.~!f.·",W.~,:'.,(~~ ~:;~~-1~\~~i~>r.t·: .-~~;-.:-,:~,~ :-: :~~,;;:·.t~":. -:~~·.ki~:tt; ·~30~'.lJ _-$~~~ ·~··>-->:-*s. ~~---~·u:~~~- <~-- :,-;~j-~:~,_:~~:·' ·_;.:·l·--_·:., ~.-· .· .... y:_ .. ~; •, ;_, '··•'t}~ll~)\,;·,;;•;" .•· ·; ,· "'"' i~,;;:, i:·!:i>i . " 
João Arcanjo 0015700,27.1989.5.04.0014 Reclamatória Trabalhista I R$ 8.750,00 Salários Avista R$ 8.750,00 
Ari Lopes 0119300,92.1992.5.04.0003 Reclamatória Trabalhista R$ 9.834,00 Salários Avista R$ 9.834,00 
Ana Paula Scarparo Muccillo 0020087' 75.2014. 5. 04.0025 Reclamatória Trabalhista R$ 18.500,00 Salários Avista R$ 18.500,00 
· ·J:"' ~.:.:'k-;.~wk.,.::.ii':;,;,.-, -iW!~;~~~;; •• .,,~,:~ ·.\*~~irt"1t~,;~~:;_(_·~~-~~;.-:-} _ ... :· ... ~~-!f-~~t:Slt. ~~~!~ ~-'::/~i;·~!9.;}-__ :: ··-~};_~~ ~}'·:".·.._~ 1J}r::~~~-·-~::_~l~--. ·· , I•· "' ·' ;. ;_ .j ~-.:~f-;•<Y. :~ ~~:y :''r:.Qs;;~_:_~ f.:•.; .. _.,", 

, .... '' .• ,.:_ri='l!·.~; 
Medeiros Fernandes Advogados Associados Av. Carlos Gomes, n° 328 conj. 713 Créditos com previlégio especial IV R$ 480.000.00 Prestação de serviço Avista R$ 480.000,00 

Porto Alegre,RS 
Engenheiro José Antonio Saraiva Hirt Rua Coronel Soares De Carvalho 384 Créditos com previlégio especial R$ 360.000,00 Prestação de serviço Avista R$ 360.000,00 

São Jeronimo 
1111 . _., '.: ' :'•r:í ,, -~··· ···-~ .. ........ .,,., ·.· .• ·:-;· '·::, .• . ,.-_ ... ... .. « 

Transcontinetal Negócios Imobiliários S/A Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.485- 1 9" andar Crédito quirografário VI R$ 180.278,85 Promessa de Avista R$ 72.000,00 
Jardim Paulistano - São Paulo compra 

Demhab Departamento Municipal de Habitação Avenida Princesa Isabel 1115 Crédito quirografário R$ 615.362,50 Confissão de divida A vista R$ 615.362,50 
Porto Alegre 

Condominio Edifício Saint Leger Rua Comendador Coruja 316 Crédito quirografário R$ 6.815,00 Taxa Condominio Avista R$ 6.815,00 
PortoAieqre 

Total R$ 1.679.540,35 
60% do Total R$ 1.007.724,21 

---- ---- - ---- ···---

/0 
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~ 
PODER JUDICIÁRIO 

y 
1° REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE 

Oficial: Bel. Pérsio Brinckmann Filho Registradora-Substituta: Bel. Véra Lúcia Becker Bet 

CERTIDÃO 

O Bacharel Pérsia Brinckmann Filho, Oficial do 1° 
Serviço de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas, na sede do u · T"'"l 

município de Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do Sul, CERTIFICA , usando 
da faculdade que lhe confere a lei e a pedido expresso da parte interessada, que de ~~ ·· ,., 
conformidade com os índices do Registro de Títulos e Documentos deste Serviço, em ~ 
busca realizada a partir de 06 (seis) de julho de 2000 até 27 (vinte e sete) de agosto de 
2014, não foram encontrados registrad,os Contratos de Alienaçã~ Fiduciária em no~e da 
MATRIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. O referido e verdade e dou fe. Eu, 
Geovana Menezes dos Santos, realizei a busca e elaborei esta certidão, que a escrevente 
autorizada, Luciana Jard(antos, subscreve. Porto Alegre, 27 de agosto de 2014. 

Emolumentos: 

-~ 
Luciana Jar~im dos Santos 

Escrevenre Autorizada 

Total: R$ 15,60 + R$ 0,90 = R$--1-6,§, 
Busca: R$ 6,00 (0449.01.1300001.51435 = R$ 0,30) 
Processamento eletrônico: R$ 3,40 (0449.01.1300001.51436 = R$ 0,30) 
Certidão (1 pgs): R$ 6,20 (0449.01.1300001.51434 = R$ 0,30) 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
-· ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

2° REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE 
PORTO ALEGRE 

Valter Luís Cervo -Oficial de Registros 
Rua Gen. Câmara , 236-4° andar- Porto Alegre/RS. Fone: (51)3212-6392. Email: valter2rtd@brturbo.com.br 

CERTIDÃO 

Valter Luís Cervo, Oficial do 2° Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas 

Jurídicas da Comarca de Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do Sul, CERTIFICA, 

( usando da faculdade que lhe confere a lei e a pedido expresso da parte interessada, que de 

conformidade com os índices do Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas 

deste Serviço, em busca realizada até 26 de agosto de 2014, não foi encontrado registro em 

nome de "MA TRIZ CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

TRANSCONTINENTAL" CNPJ N° 87.862.234/0001-80. O referido é verdade e dou fé . Porto 

Alegre, 27 de agosto de 2014. 

Emolumentos: 

Valter Luís Cervo 
Oficial de Registros 

Busca: R$ 6,00 (0452.01 .1400002.02456 = R$ 0,30) 
( Processamento eletrônico: R$ 3,40 (0452.01 .1400002.02457 =R$ 0,30) 

Certidão (1 pgs): R$ 6,20 (0452.01.1400002.02455 = R$ 0,30) 
Total: R$ 15,60 + R$ 0,90 = R$ 16,50 

M Çççü:~. ~o:::Q5qcq · ... ~ 
rvlarcta Koca ~ara1va c. 
Escrevente Autorizada 
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\?QR~~ ÓO 
~Povto ALegre 

3° REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURÍDICAS 
Marco Antônio da Silva Domingues 

Oficial Registrador 

Rua Gen. Andrade Neves, 14 - 7° andar - Sala 702 - Porto Alegre/RS - 90010-21 O 

Fone 51.3029-9296 - terceiro.rtdpj.poa@hotmail.com 

CERTIDÃO 

O Bacharel Marco Antônio da Silva Domingues, Oficial do 3° Serviço de Registro de 
Títulos e Documentos, na sede do Município de Porto Alegre, Capital do Estado do Rio 
Grande do Sul , CERTIFICA, usando da faculdade que lhe confere a lei e a pedido 
expresso da parte interessada, que de conformidade com os índices do Registro de 
Títulos e Documentos deste Serviço, em busca realizada a partir de 1° de outubro de 
2008 até 22 de agosto de 2014, NÃO foi encontrado nenhum registro em nome de 
"MATRIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA", inscrita no C.N.P.J. sob o n° 
87.865.234/0001-80. Eu, Bel. Wagner Souza de Paula, realizei a busca e digitei a 
presente certidão assinando-a. O referido é verdade e dou fé . Porto Alegre, 29 de agosto 
de 2 O 14 .I 11111111/11/111111111111111111/11/1111111111111/1111/1111/111111/11 I 11111111/1111/111111111111/11/1111/11111111/1111/11111/1111 

0 MARCO AN~ DOMINGUES 
Oficial Registrador 

,-óJ WAGNER SOUZA DE PAULA 
Escrevente Substituto 

0 LUIZ EM f LIO NASCIMENTO SKOLAUDE 
Escrevente Substituto 

Emol.: Total: R$ 15,60 + R$ 0,90 = R$ 16,50 
Busca: R$ 6,00 (0755.01.1400001.02045 = R$ 0,30) 
Processamento eletrônico: R$ 3,40 (0755.01.1400001.02046 = R$ 0,30) 
Certidão cópia digitalizada: R$ 6,20 (0755.01.1400001.02047 = R$ 0,30) 
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~~--lblffA~~\ UVRO N ... 2 -'REGISIRO GJ;B8L ~=~~-

' 

F . - -:'~,TR , ~ 
' . 29 

I I 
.~ maJ.O de 1 ,Q 84 I .J.. I 

O:J a tJ3, sob ~3I 6 cra-rl:la com er-í(j:a:-d<:::>r coru j a, do E ---: · 
-· eá.--e-.::-Sa~-i~i=-Le<jf-e;r-r--GOln,.......ac.e-s.s-o-p~.a c i r cu.l..aç.ã.o..--q..ue...Ji.c.a a e s.q.ue.r da de 

u e m da rua olha o · edifício., a s e gunda loja da fren t e para os fu.n
d Õs, -no. p r imeiro pav-im.en·to, ·- c õffi ...... areas re.al...s prí vat:iva d e ry-;-9-"2~~ 

- rrr.etros-qr.rad-ra-dos , tot-a-:1.-de-5 5 , 8 56 6~.1!'-e-s-~-~-ár-a:G.~e-t.::--'..l..--.:e.a..l.--= 
no t er reno · e co i. sas comuns d e 0,0093.------------------ - ----------

- -----------------------------------------------------------------
, ___ Q_ ç~:çr~_n._o __ med.i.nd_Q 3_8_,_-GJ.m _de __ :f.rente a.........:r_ua Comen_dad.:-.r.. r--:;.x.:.uj._a., t _e _n .::
do nos fundos a largura de 36,llm e entesta C0IT' ,.......,...,._w:triedade de 
Elsa· É:nge·1 -·· cut.schow.:; 1:1.-mi.tando-se por u:m t:a~.-o -, ·-r-r-ã - e:Xtensao--;de ---= 
~ 9 ,._7.:1 m _co.m_o_ r:e.s.t:..a.n.t e.......do- ..t.e .r ;re.o.O-da.-ca.s.a--3 O ... t: 0 4--:r'Ua- Comen d 'ador: ... _·.,. 
.oru.ja àe propriedade da Irmandade da _ Santa C ~ s.::t de Miseri.cordi.a 

de "P.ort·o -ÀTe gr·e ; e nã exb:3 nsão de 6, 60trc - ;.::OII\. Ô al.i."n.ha.me n..t Õ- da r ·ua
São ·Carlos, para o-nde também -fa-z" -frent~, · t. -pel;o ·outro --.l:-acdo-;:- na-· - 
.e:xte.nsã.o __ .de 36_, __ 28rn_ com"_ o prédio .330 dL -.:ua Co;lllendada.r_ Co..r_uja ;....... da_ 
Irmandade de Sa.nta Casa de M.:isericordia c"_e Porto Al.e.gre.- Bairro: 
F "l:ore·sta. · Quarteirão: ruas Comenda:..:i1.Y:: Coruja, Cri.stovã'o ·c:oJ.ombo, 
Pelotas e aveni.das Farrapos.-

com t PROPRIETÂ.RIA: SOLLUS Empreendirr.~ . .. :_ ,_,.,. Imobiliários Limitada 
sede nesta capital.,CGC 89.009 _ 1 6~ ./ 0001-50.

- ·-e-R-.:E-<S·EM7-R-;-4--T-4-r.-±-0-2-dat-a-d:o - d re .--2-2- ·-de-outo:bro-de-J:-9-8-~-~---------i 

---~AE..E.RTJ..LRA.__.OE_MAT..RÍ.CllLA_:..__..RE" ...:;p_ -=tJ:..i .:ne..n to da ta d a__de. __ u _ d e.._.ma..r.ç ... o d e_ -=-. 
' 19 84.- (INDIVIDUAÇÃO) • -Fo;i. apresentada CND forneci.da pelo IAPAS.-

·-- - ·· · - A e-~ , ~- autori·zaaa-.-·--r---::1- ··--- ---·- -- ----

Av . l/63~--32;-- . - - _ ?_ : _d;_:>m~-i.'Õ~;-~~-_.-- ~-e-~-----·--
" H:Lpoteca : Conforme =- R:, 5 -/ 4 7. lO 2 datado de 22. lO .l9 81, · o imovel da 
-or-e·s-en-te-m:a:t-r-í-cu±-a--, ~·•:;:;.:rrt-a:me:nte-com--outx:os, foi dado--em-l:-a. lxi:po--
.e_g_a_a_o_~ ~e.jJ..a__Cr...é..di..t.o_I_mab j 1 i ár.i..o:._s_/_.A_._. com s ede_ne s ta .. 

capital,CGC, 8.., ú.:'1.·· 7l6/0001-20, para garantia de uma dívida no 
-- ·· vêll..-õ"r-ê!'e-cR"$~:-s--; -: ·o-z3-:--3-~ o-;- - flo_ p _r a z -o - cre- -2 -2- me·s es-;--a -6s- j :-u::ro:s--- ae--

10% ao ano .. -
A ~.autorizada. ~ 

- . . . . . .... . C>.~ . e--. ,_ .::L.e ~~ 
... v~ 2./ é --1- .3..2...9. .. .'... ---------2-4--d.e- ma i--e---<le--l -9-8-4-..- -- - ' 
~c.me1 ,+ação de Crédito: Conforme Av.G/47.102 datada d .e 15 de 
a .br:.. .... ~;...e ~983 , as part.es contratantes aditaram o contrato que 

-de·u · ·o~ i.--:g·e.m-a - Av·-;-J::- - -da --p -re-s e-n-ce-·-rna:trfuu±-a-·; ·-:-p a:'ra: -d·e-c±arrar-que-Cl-Cr~, 
q.1, taçlo.r.a __ conc_e;de,u ..... a .. cx:.e.di.t .ada u:ma sup.lementação _.de ... c:r::é.di.to __ -abe.r-... -
'to, no vatLor de CR$87.226.369,97 aju~ta.ndo, ainda a dilatação-

·--- d ·os-·p-ra:zo-s--de- co-n--str1:n;-a -o--d -.r-en:3::t. f :i c a ç~--o --'f·:rn a-n c rc!'f'a·a--e--ae-r'E~fsg~n:é- ·-=-· 
da dí.v.ida ..... em. 2 meses, .f.i.xando s.eu.s ven.ci.mentoSl em LS. 03 .• . J..9 -83. a 
1 5. ~9. ~-9. _B3_r_ ~e-~p~c!-_i._~~e-'2 t e , em raz.ão de gue ,_ o _ pra.= ? to_-t;:._al_ <;!~ -:-_ 
r esgate ao ãeE l. to passa a s e r <E 2 4 m e ses, contados da assinatura 
d o contr-a-to· adi-tado.-- - ·-- - -- -- ·- ···· - - - -· -- ·- ·-·-· --

A e.s..qr.at.l~zada. ~ 
"'-.......J e:.~ A . =:;L_,~ 

· :?-4 ·-·· de mato del-98~4 : .;... -~~- -Av-. ·3/ 6 -3. -3=29---
CONTIN U A. NO VERS O ---·--------------------------------------------------- -------------- ---
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I 
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MA.TfUCUlA 

•. ~ A..· '\L,_3_/.:!i_3_ ..... ~------------ -~ 4 .d.~ .ma~~. de __ l_?~ .. ::;; . ...,..... . ....,...,.,.2 - '""' - .... ~. -=··-c.-.- _ __,_5_ ,.,. .. .--··-~-
Supl.ement.a~ de Cred:Lto:. Con:t:ortne Av. r/~r • .1..u u.a ..... éh ... a u.e .L · ..... e 

·~-se·t·e:n:ti:l-ro·--d:e=±"9-8-3- , ... -a -s · p ·a ·r toes -co-n t-r-e ~a-n-tes -a<d-i..:t..a-r-aro-o-:-co~-tra..t.o·--==---t 
q_u.e_d.e~u.__~e:;:n as _A_~ e 2 da oresente matrícu~a., para à:'t.Y.l ?-rar 
que a cred.i. tadora concedeu a cred.i. tada, uma sup~e.me:nt~ç: ao\de -
créd.i.to aberto no valor de CR$71.114.307,4~, aju.stal}<::o, '.~;ind.a,a 

-à :b-1-a t -a ção--des-p:J:".a:Z..os-....:de~.-eons-t:x::..uç.ãO--da.....e.d 1 f i c ,., .çã o ......f L:nan CJ....ada,__e..._ ,_ 
de resga,te da dÍ.v.i.da em se.i.s meses, f.i.xando seus_·.,.e"',.ci-r.\entos em 
1.5.09.1983 e 1..5.03.1984, re.spectivarnente, e m ra_zao ~e que, o pr~ 
:z:o total: de resgate do déb.i. to passa a . ser de 3() · meses, c.ontados 

.... 
1
- .-j,a_as..s.i na:t u:r.a__do._~o...n:t.r a..:t.o ora aditado ~-=----- ~~ 

\ A ~.aut~zada. () . 
~""~e: A..._- _:::1 e~ I 

R .4/63.329 • 20 de abril de 199 0 .-
D·a ·cã-o .. em Pag-am~n-t o : -· r n ·s t: rumento·· ·pacr ti. c ·l~·r: à a t:aõo·- de .. 05. 12·. ·l:o989·. · 
Tra:nsrnite·nte : sor:...LUS Empreendiment:o.d . '!rnc;..~iliários Ltda., com sede 
nesta Capital, CGC n~ 89.009.16l/000 ~ ~ so.em probesso de Co~cordat:e 
S"U·s-p·e n-s-i-va...,.--c'Yrrt: o t: i Zã"d-a--po-r- A-'l"vuri-e')o.;-:p·e a"i-d ·o-p e-l:"o--''f!:"xm·rr::-s ·r : :-n r-;-;:ro 'i.-z-----&e-1-
D .. i.. r...e~t,o __ d .o _ 2 _g__.J..u..i..za· do_ d .. a .... .:.v a r. a. .. d .e 1:.: a J..e o .c .i.a.S.:....e ........ Co n c o..z:.da.taS-d.e.sJ:;.a - C a.=! . 
pital, datado de 31.10.1989.- . 

- ·1\-õ!c;ft:'[5J;'<'ú1 tA : :sur-s.ra s ':i:Tei ~ó -::..cr~~Tl. õ "Tmõ'O'iLTãrT o- ·s; A- • em 1 :l.qu toa ça o 
e .:x.t.r..a..j-u ·d i -c .:i a.J. -r c -om .s .eda .. n ·e :.. t <:> c~ pi ·t:a 1, ... cGG -n 2 .... a 7 ... 091. 7-16./- 00G-:1-20 .-- -· .. 
Valor :NCz$288.075,57.-

---- __ _ · -~~A -- ~e , · ~-~~-l t ~-=-~~~S-----~~~~~:=--=·--·---~-:·.~--- :-~ 

~i~3-p!~f-;l~·-·ç;;:;;t~~~~-l~Q., __ ~: .. ~-~~~~ --~:-r~~~ ~.:~ãt~:;; . ~-:u' . ··i 997·--G• · 
Ata de A-ss·e .mblé.ia Goral de Con-stituição datada de 28 .. 11.1997, 
re-gi-strada na ~• unta Comercial do .Rio Grande do Sul e ·m 12· . Ol . • 1999 
sob n ·Q 4.3-3 ·ooç...;;3·? -; 7; ReCíuerimento dat-ado d -e l.6.0'9 . 2 ·004. 
Trãn~tent6"":.-"'sú1 - Br-ás fle1 r o Crédito Xmobí·l~ ár-i õ S.A. -~ -- ·coaf seoe 
nes tg--Oapi , "'l-i- ~ eGc - n:Q - e y · .-09·1 . ·7 - 1:·6-/-000-l ·-20.·;;-- --· ~- ... - ·· ·-·-· ·-- -··- .. _. ·--· .. ·- _.:_ __ ,_ 
AdQUi...c.eot.ei; __ ._Q.IJ a .i.b a_.ti.egóç i P$ __ XrnP b i ), já r: tos __ s_. A_~ __ c_0111_~_de"-_u_eÊ' t~. 
C apit-lJl ~': ...., ; :p.J nld 02.97S . .3'27/000l-04.-

_ valor: R$38.909.0S.
A·v~ . .L.;i..""9'-'·o..; R$4 O • 2 .0 O • 00 . 

0~~ ~i{·;~~ g~ P~~·~r!·~~t~e6i~9~~d!0~~c :G-: ~-=-~ -~··· , 
A esc r_ autQ.ri. z:ad~ /\ ~ __... _ __. / : 

~ ~ c=.-- . ·::::-- / ~,-~, 
R.6/63.:S:29 O:S de 1\0VB:iiftJIO tjS 200!$~:; ·~~ 

.. Lnco.r::po..r:ação ....... de ___ sem..:.. .... Lo.s.t.r:um.a.o..ta_. __ d a ._ .J...u.s...t.i...t..i..oaç.ão._.e........P....r.:o...t oc.o.l.o_ .d.$ . 
Incorporação datado de 12 . 01.2000 e Ata d.e· Assembléia Gera 
Ex t:rao'rdi"nár i"a ··· da tada·--de""" 26 : ·o r ·.- 2000 ; ···· .. reg !:'st rada -na: ·-·~unta"'"' Coi'OO r · · 
o :i. a -1 .. do-.. -6-s..t..a-do .... da .--S.ã Q ...... P.a..u:t o --s -o b .... - nQ,-.. .38 -- 7-9 .5 -/-00...-c-.O ..... -e lll--25......02-..2.00.0 ...... t .. 

~-i ~~~~Í 'i!g~~: d~ ~~~%ã d.~.:tó=c;l2!c;f·<?7!; b l 1-íá r i o s --s ·. A-_-· .--c--ó-m-sede--n-.e~l_ 
---,·---ca p:i"ta:'i .. ;---eN~-·n{T--e2-:·-9'7-5·-::- ·3"Z"rt-ooe-l--O 4 - .-. ~------------· ·----------- ·---·-·-
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Continuação das f~s- lv da ma.tricula nQ 63.329--

1--f--A.dQ.u.i..r...e:.o.t.e - T r· a o se o..o..t...i..o.a.o_ta.l.__Em.p~r:e~e.:o..d.i.m.ar:Lt.a.s__I_mo b :i' 1 j ác..i...c:L::. e_B..áou ..... 

1

_

1 
nistraç:ão de Créditos S .A . com sede em São Paul.o/SP. QNI-J nQ 

- 6 0.426 .ass7oooi-oo:: · ----~- · · ---- -
Va1or: R$38.909.05.-
Ava_1iação: R$51.000,00.- · ~ 
Pr-otocolo nQ 6 ·60.545 de 26.~0.2006.- ~ - k-n::: 
URE:l3,06 A escr.autor~ -~~-/- _·---..-~-1 

-( <--A."'-.-J.:./,..63__.32.9.--·-------0.3....d€L-J;:l o.~.t-ern.b r-o_de_2Q0 .:' _ __,;____, _-_~ _ -·-
_S ___ 1 __ Tipo _ _:? u ~ idi.co e ___ !3azão . .So-cial; __ Cg_nform.~_'__:;equ,:::.c_?-mento datado 

2 4.07 .2006. instruido com prova habil. T . sr·~~ntinental Empre~rid~ 
-me-rrt·os: - ! ·mob"i-1-i ·á;r±o ·.s - e - --A dmi rd-stração-- de- c -ré,_ 'i. t ·os-s-:--A-:-;--a 1-t:·e -rou- s-acr 
.~t i..po. j u rí.dico ... para .. Ltda.~ _ pas.s.ando __ a-dt:> ':PÍ:r:lj_ na.r....-.s e-T. c ansco.n X..i..ne.n.ta 
Empreendimentos Imobi 1 i á rios e Adm ;:• n i st. - aç;ão de Créditos L tda e 
e s"ta po r" sua vez' . alterou "s ua ' denc..·d~ na-Ção- para-franscontinentãí ' ... 

- ·· ·•--E.mpreenct±me-ntos --Imo·b±l: :i·á r:i·os L teta-. - - · -· ·- - ----.-- ... -- ·-.. --.·-·- ·-- -· 
_ .. --Rco..t.oco.Lo ru>-. 66"--5.4.5- d~ .2"'--LO .• :;o,,u~--=-. ~-----~ 

••• ·--~1-~S~--~---- ---- -----·-·-·-· . .. ~- ~-~5:.L. :.::::'-!..!:. "'.":' ~-z~<:;j~~----·· 

-A .v ·=si63:32'9(AV-oito/sessentô e ~ .... ;::s m~s'-i?\rezentos e · Vinte e nove) , 
:t 7'!7' I 2:&1 -3·.- . 
CANCELAMENTO DE HTPOTE=.::- .•. - Nos termos da cláusula 12a do instrumento 

_ _.._p_a.r.t:i.cula.L d e...._co.u.tca..to...d.e_c ta .c :::":l_d_e...Lo::Ló..:\l...eis_e ro_p.a.g.a me o.to....d.e._d_iv,:Ld_a.s..b.LP_o;.t.e.:.c~â_r.:ias....e._,_, 
outras avenças, datado· de 5 de dezembro de 1989, firmado por Sul Brasileiro 
Crédito Imobiliário S .A . · ar-:tuiv.ado neste Offclo e protocolado 363 .477, em 11 de 

-~-·-aoril-de-r9-s:o-;-'flêa m CA'NCELA'U.As·- --á · nlpot:e·ca .. ooJetõ--ao- 1\v::-:i,- - é - -as 
--~--sop-1 e ·m enta-çõe·s · , +e ,...., édito· co·nsta·nt-e:s·-d a - -A'V----2 e AV ~3 / ·-desta·····matricura-;--e ·m - t-

virtude da autv-i:zação da credor contida no refe r ido rnstr:umento, nos termos do · 
ctig.o ... 2i3.,_l,~::L..c :_d.....LeLn<?.....6- 0~5/..23-.,_ ______ _ 

_ portQ_ Ale .•. .':!re, '· ±::'L...Q.§j_y_l ho _d~2Q 13 ::..:_ _____ , _ 

(_
' Regfst:-ado-.r/S.ubsti tuto(a)/Escrevente Autorizado(a): v ". ~'-'"'IC·n Y/V-/ -~v f 
• ··-EfVI{)CUt'--l::r;rros-:.- t; rat:'tilto : Sétõ' de Fisc:ãTiz~)Çã:o o469".otJ.f3'0-doo·:tt: s·~ '""- -· -
AV-~L~-3 .. 329(AV- novejsessenta e três mll e trezentos e VInte e nove)., em 
1 Oj '1 o /2 OT 3 ">- .. -- - -- " - -· -··-
J>tt-rZ-A-MENTO-OE-E~XECtJç-Ão-CERTID-Ã-o -A'CA'lJT·Et:;ATéR;-I-A-ART-: 6 -1-5-A,- €:-P€--·t- .. 

- --N 0 &-ter-m.<:=>s- do- r-eqy e-r.:~meí-l'-to-F-u::ma-d O-e.m-2.6-Q.Q..so.t;.sm.br-O-d~20-l-3-,-i P.stT.Wdo-eom 

-----·--a certldã o_p_as:s.a.d<Le.ro .. .L2. .. d~ j.Ltlb o _d~e.2.0 .L3 __ p_ela.-Es_crL\Lã..da._l_~La~Cíve I do foro 
_!=ent.@!_ des~-Ç~P._i tal, ____ ~a r l a ___ Lu ísa. __ Bolek, fica _co_ns:~-- qu~___!: 

ajuizado/distribuído, em 7/6/2013, o Process.o de Execução de Tttulo Execução 
--prç;viSPrfr·-ae-----se;nt:en~ s·oõ·-- - o--- - ,.,ú-me ro ---- oo"17T.T:r.ous9:>T4= 
(eN-:J~frl:-()1::9·:1--3=-1.--2;;-2-()-l:-3-;-87-2"1.-;0-0 0"1:::-) ;-·-à- 1:-z-a-- v-ara- eível- do-Foro- G e:ntra 1- desta-•

---~--Ga.t=>-~ta-~-;- ·-€-ffi--q ble---~w-r-a-m-GoFA-o--e -x-eq.Qe-r-l't-€-r---Q€-MGS+ EN-G-S--- M·AR.:f-I.N.S--P-lN.:r.:Q........G 
f..VIO LUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 91, 376,202./&-Q~ . ..kJ,~~ \.Iê.R@ 
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executado TRANSCONT1NENTAL EMPREENDÍMENTOS -IMOBILIAR.roS LTDA .• , 
com CNPJ 60.426.855/0001-00, cujo valor da causa é de R$361 ~649,82 
[-trexentos-e-sessen t-a-e-t:J"m-m ·i+;-se+see·ntos-e-qtJ a·rent-a--e-n eve-Feais-e-e·it:eF :-t::o:- -·-dei 
ce.A tavos-i r- -jun~rner.ate com o.s imóveis- das M-48 .... 605 e M-63.327.. ...... - .. 
PROTOCOLO - Título apontado sob o número 804.81..4 , em 1°/10~L01~ 
Porto Alegre, 4 de outubro de 2013 .- ~~ - _ 

- Regisfraõõ?75uostítuto(ã)/Escrevente-Autorizaaõ(a)7~# ~:?--...,:--~---JI 
- -e-M'O t:OMENTOS"""=- R$228";<;) 0:-5~1 o- cte Fi 5-La-~tza - ·cr O · -- :--1-3 ~ vvv 2. . .:~;-3'6"2:9-:::--m l 
~7"93-;:;f~V-dez/sessenta e t r e.s m1 re.z.e.n J !: e v1n.t e . e.. .nove )., 

... { ' 12/2~201.4 . - . --- . 
· NOTICIA SOBRE EXISTÊNCIA DE PENHORA - Pro-::: ~t.. '":le - s .. .: a esta averbação nos 

termos do artigo 396, da Consolidação Nor matíva NL.'-:.:::l l ;"" ; e Reglstral , Provimento 
32/06- C.GJ, par.a ficar constando que· foi protoc .. rar.:a s ..:>b O " número···Bl-:1.759; - e m 
J.-2/-2./..::20-14-,--a-Ce-r-t id J o-de--P-er-~ I"'OFa-d-a ~a àa-d~- -3~-~~-j-à-A-ei r:-o--d~0-1.--4-;--e'JX·t?r-af-da-dos-·
autos .... _ do p r ocesso n~....,..., ero 001/l. . O.S .• 019.Z .G9.9-::: 2 
(CN.J:.1976941-14.2005.8.21.0001) - Suma. !o - Outros - Fase d e cumpri·m e n t'o 
d e sen t-enÇa: em que é auto ricredor , C'-••.,....,.'-';....,íNIO EDIFÍCÍO SÃINT LEGER e 
réus/d eVedor; SUL BRASTLEIRO ~~É~rTO IMOBILIÁRIO -·s-{A, - - M'ATRTZ 
EMPREENDIMENTOS IMOBILlJ\RIOS LTD·A. -e TRANSCONT-IN·ENTA.L 
NEGcÓCIO.S-.. E...R.ART~CJ:P.AÇÕE5 .. S~.' ~ , orlunda - da ... L9c Var::a .CíveL do - Eo.r.o Centré! L . -
d.est.a Capl_tal, .a 'qual fof d~volvlc"'.a ao apresentante, por não p -reencher os 
requisitos exigidos pel a legi<;laça .. v igente . 
PROTOCOLO - Título apo ::-'l t ;;·.:: 'J s ob o número 811.759, e m 12/2/2014.-

- -· --p-ortu-Ail!gre-;'""'2 ·rdefev<:!r~tro -de-:20'1.4 . ---- · - ~ ·- ---· ------ .. --· 
Reglstr-ador/.Substituto{~·)/Escrevente A uto•·iz a do(:a): __ · ~ ::6::_-____ _ 

.. EMOLUMENTOS - r. <t;.zs.nu. Selo d.e--FJscaliza - o 04:6.9 . ..1-1000 .L:L9974 - .m lc. 

AV-11/6.3.32~V ... V-Lr :-rze/sesseota e t rês mil e ... trezentos e vJnte _~e_no.ve)'" em _ ,_ 
28/3/2014.- ....-----:. ' 
PENHORA - :'l os termos da Certidão, passada em 14 de março de 2014, pelo 

( 
Escrivac_ :;-~.:rqna<:ro da 14o var-a- Cível do Foro Cêh t r al desta Cá"pl tãl~ VV'ílliãn COuto 

. --M-a-chn~ .,~·':!xtra-fda- -d o-s·-autos- do- -p ro ce-ss·o---nóm e ro- OO"l.J'-171"3:'01:0727"1-
(Ct~:)':.OÍ24026-57.2013.8.21.0001..) natureza - Sumá rio - Outros - Fase de 
currrf) r i ?o ento de sentença, fica constan·do que o imóvel objeto desta matrículaJ foi 

___ . .... P_~'"'T.~~ado . ..!:'_Çl_.Pr::s.>_S~22.. .?..:':::1?!:9 .. ref~c!_~ o,_ em ~ é __ ~ytor/credor, CONDOMÍNIO __ _ 
EDIFICIO SAINT LEGER, com sede na Rua Comendador Co-ruja n° 314, nesta 
Capf1tal, com CNPJ/MF sob número 74 .874.603/0001-59 e réus/devedores, 

- MA-TRI-Z- E-M-P R-E EN D I -M -EN:Y::9-S--I -MOBit=I-Á R:t--<>S- L:-T-D-A.....,..--eom--s·e-de----n-a--R-t1a-r-
Co.mendador:. Coruja no 3~6, s.ala 3 , nesta Capital,. com CNP.J/MF .s:ob número 

J 87 .865 .234/0001-80 e TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS 
----~ !.MOBILIÁRIOS L ToÁ:~om--sede na Rua da Consotaçao no 382, 8° andar, na 
--- - cf'daãe de Sãe>P ã ufo-SP, ·com- CNPJ(I"i1F- Sõb numero 60.",i:f26: 85'57CJODT:UU-;-pa rã 

- paga-rnento-da- divida- no- va-1-or-ch?-- R$·4. 3-6 8 ; 0:3 -(-quatro- m ·rl ;-trezent-omes:s:cnta·-e-
;to rcak e três centav-os) tendo sido oomeéJdo como deposit~~~r~ô · 
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Av.l/63.328 - 7> ~e ~a~o A~ ' 
Hípo'teca: Conforme R . 5/A-7~102- datadÕ de-22.~0.1.98);, o ".imõvêl. da 

--~p-resen-t:e-rna-t--rf..e't:l±-a-", - j -1.•.nt:-a-men-te-co·m-ottt-ros, fo:±- d -a -do-e-m l:a. hi-po 
teç:a ____ aq_S~ql ___ l;>. r_a•d.l~i - -o Cr,édi:to .. Imobiliáxio _S/A .• , _com s _e _de_ n _es_tp. .-
cap:ital.,CGC 87 o ·~ l.. '/1.6/0001.-20, para garantia de urna divida no 

--~v-a-ro-r--de-CR$·:.:-'r'7 -;-o ~-;-.3""4J.-,-a'O -, ·--no-pra-z o-de-=-2-z-m-e-~;n;~-s-,-a-o g-j-uro·--~-

- · LQ..%_ao--..a..n.o_·.· -____....;;: ... - ·- ---K - -· - - -:-ã ü t::õ · í z a-da-:-- -;;:-----)----- -- ---~-
' _ L... r - · --:~(-,: · i=;#~ib - A . . ( >d·-~ -

~ 
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REGISTRO DE. IMóVEIS DA. 1.•_ ZQNA -:::-- P. ALEGA~ ·. 
---·· __ .UY.RO_N.:...2- RE..GJS....l:R.Q_GEBAL..._ ______ _ 

H.-s·. I "M.AínJCULA 

l v-- -- --6 · :3 ·. -3 2 8 ---

_Av. 3/6.3 ..3.28 .. -·- ........ ... . .. _2 _4 do nHü_o _do .1 ~_84. :- .... . . 
Sup1-omenta,ção de Cr~d:it,.o: Conformo · Av. 7/4.7.102 d<'!ltada. de ~5 de 
setembro de 1983, ~s partes contra~antes aditaram o contrato -
que _deu ox...i..gem a.s Àvs.l. .. e 2 da p.re.sente m-atx::i..cul._a _, __ p_ax;:.a ht: .;:: 1 .:lrar 
que a credita do r o. concedeu a cred:i ta da, uma sup.1_ement ;:_<O no do -

-c:re·drto "êciõe:r-€0 n-o -v-a~-:""ci.r- dã L:l<$71 -. Ir•c-3o-7--; · 41.-;--a-:ru~ t&.r.u.c:r; ·-C\.c rrda:; 
d.:l:-1.-atação dos pra~os -d-e construçã-o-- -da ----é di :f ic.aç-ão- !t i. nanc.:Lada...,- .e. -
de resgate dn d~v:ida om seis meses, fixando seug_vL~cimentos em 
~5.09.1983 c .15.0 .3.~984, respectivamente, em rA.::ta.o de que, o pr~ 

,,.. ·'!:o - toto::l: dê rosgntc do débito pass~ a ser dP 30 meses, --con.tados
Jn nssinatura do contrato orm aditado .-

;:.. ~~- -autorizada . rJ .. 
-------------~-"'-~('>-" iilC.o - A, ._) q_n~~ I 

R.4/63.328 · 20 de abril do 1990.-
· ·oaciiq .-om -p-_'ff'CH3"Trien-to - : ::t"n9trom·ent:·o pl:lrt:""ic--. ·.ta".. Clll'tado · de o-s -.1.2.1989. ·-

:r r .a n.s.mLt e o. t e ____ : SOL.L U S ___ Em pi.c.cn.d. i _rn-e.n tr, .s . :!.me:. bi .L:i..á r ...i.o .s __ L..td a_....., _.com_ s.ad..e. .. 
nesta Capita~, CGC nR 89.009.161/000 .-SO,cm processo de Concordata 
Suspensivê, óutorizeda por A1.vará ox,.oodido , pe~o "E~mo.Sr.o"r.Juiz de .. 
. O.ir<;!.i.to do. 22. Jui:z..a.é!o d.a Vara d6t Fa1encia6' e Co.nco"lrdates desta ca-
p:itol. datado de 31.~0.1989.- , ·: . 
Adgp3,, J:a~o~§"- : Sü~ "13i·B~ilcir6 cróài i;,o I:rnobilicírio S/A •• om liqui.do<;io 
e ·x-tror-j-ud ± ci-ttl.-, com ·eed-e .. -n~.!St:~ r ~r.d t:~ -1. CGC n ·o. 97.09l-.7'ltS·/OOOl-2.0.
Vft~or 'HczS281.703.90.-

R.S/63.328 S O -d-e junho d 
Ci$4io Parcial.: Prc..t~co.a.o de Cisão Parcial dat .. aõo de '):"'t\~ll.1997 e 
A ta ·da . ·A esemblá .i.n ~o r a l. da CO"ns t i tui"C;:::io d.a t adã de -·- 2S :-.. 1.;1 . • .1.99/. 
rogi$trad·a n::r .J •nt9 Comorc"ial do· Ri·o - Grande · do - eul··-em l-2. 01 . 19·9 
ob n _Q 4.~300~d7J 7 ; .Roquor i.mo.nt:.o datado de. 16.0'9, .• ,2004 .. 

Tr<Íir"\.$1111..itente: Sul 9ra. e~il. eiro Cr~dito Imobiliário ELA. • oom 
tA C8pi v.., l. CQC nQ 87.091.716/0001-20. -

,d~ui r-e.~:te~ :>l ua i ba tote.g6cios I .rnobi li-á rio 
c.api. t.J~", l, C.:1-.?J nQ 02. '975. 327/0001-04. -
Volor: ~s~e : o79,33. - · 
AvaL,-?4o: RS39.40o.oo. 

S.. A • . .,. com de o 

Pr'"oto-oé> lo nQ 633.675 de .10.06.2005.- .. ~· . 
ur-.tE :11.4.3- Provimento 62/94 d a E.C.G . .1~- . · 

A e-e.c r. autor" i..,zn.Cfa - . -- A.........__._,_....._,., - c:.- / . ---
~'6JS. 3'2S - "'0'3 
I:nco-rpor•c;:t.ão de· e 
rncor_pqr.l.;._çl\o . d ~t.t\ do dt"J 
E x t ·raordi nâr i.ca. d..,. t.~d$. de. 
c i n1 ·· dO ···E~tàdo de S5o· Paol O !30 b · nQ 

.. ~eQuo r.im.onto.. da.tado .. d.o ..2.4 ..• 0 7. 2 006.3.l:..::: 
o:m 

T.ra.O$m_i...t..e.o.t .e....: <l.ü.a..i..tc~ .t:h~góçi.Q!ã __ I..m:RJ:;-..i.li~.t:. i.~$ ___ s _.:.a.. ... .. ... ...s:tQm __ ~..§.ç! 
Capj ta) , CNp 1 aO 02 97...-, 327 /Q-QQ l Qd CONTII'{QA A. I'O.t..riÃ.:!!~ 'l:. .• 
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~ 
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'MAl' RfCULA 

co~-• . · ~~ :;::.· a .·, · 11!~· .. 
- <"">4 ~.., '-O - : ' T A 

. · ' r~-· 
-1 !o.! ·-

03 de novembro de 200 6 63 • .328 

.f v - da -ma. tri.curã n2 6.$ _-::szs.=-- -

mobi l í á.c..i.o. :: ~-LL.;;;:l..Ll.SC::.O o..t:.i..n.ao..t:..al__Em.P-C.e:é o .di.m.eo t_o..s.. 

nistr·aç;ão de Créditos S.A, com sede ern S~ o 
- 6·o~: 426. 855/oool·=-oo-.- -

P a,.u1o/SP ~- CN;I--J_ nQ 

a-l.:o-~-R$~8-:-G'Y9. 33 . ·- ---------------------· 
_,___ê_-.c.ali.ação_;__&$...5..Q___QQ.O_._o~ 

( 

Protocolo nQ 660.545 de 26.l0.2006. -
0 R E ~ 1 2 , 88 ~ · · ~ -~· -_- .,::J-_- ...,.....-c...----- ~r-r·-

.% 
________ _...(.._) _,..,._ _dJiL..D.CLVJ3Dl.b.có_da_20..C...: 

T 'ipo Jurid:ico e Ra'"ão Social.: Conforme - equ ;:-l· imento datado da 
24. 07.2606 : · i ns t r ú ido com prova h~á.bi 'l. T: íir><= ~'3nt.i nental E m preendi 
mantos Imobiliários e Administr a ção de Crê~~tos S.A., alterou seu 
tipo juridico p ara Ltda, passando a dé'.>"O:..minar -s.e Transcontinental 
Empreendimentos Imobiliários e Adrn :>" n ist ,-ação de Créditos Ltda e 
es t~ por sua ve.z:. a1terou sua ·aenC.,·- ina<;;~o para Transcont:inental 

--•- -emp'T"'eenu-T.rrrentos- rmub:i:·l-J..-ã-r-±-os L td a:-:-----~ ·------~_...,. _____________ _ 
--~· ....P_r...o..t.o.co.l..O-n0..- 6.6-0 . . 5 .o.. S d e.-26..-L0 --2. .. •v.o...-=-- ---· 

URE : ,!. • O<?.. A 

.. " 1"·A v-: ce -,f-6-e>-:=-3Za-- -- ·2-Z-:--det O":.l t v brer· o-e· ... . . .. 
---L No:t.Lc.i.a__d a__R:e o.b.or::a~ ·- _p_c.e:=:- e _o.t.e .. _ a _v e r::.b ação_ á__ p a.r::a_ o _Q..t..i..c...i..a..c...__.u_ 

existência de Penhora ,·· os ter mos do Provimento 32/06- CGJ 
---·- crevolv -fda pa n:1. cump r }."t;:ent'o -ae-- cr:írí"gênc i'ãs_ ã_ or:l.u. ncr~ do processo 

-- • ·nQ 00-l -/ ·J.-:-"'S-:- 02·1-20.2Ç-"" u .;t· ·1.5ê Vara C .í. ve-:1.- 'do ·-For-o-- Ce-nt.ralc- -d-es ·r.a 
CaP.i..ta.L - =-- .--... -·--·. ·-· ...... ··---· .... -· _ .... . ... ...... . ......... ·-- .. _ ... ····--·-·· ---·-·--·- ·----·-·-· •-
Protocolo nQ 723 . 6~S ~e l6.l0 : 2009. -
Emols.:R$19,10 . - ~~LO-SDFNR nQ 0469.03.0800002.04972-R$0.40.

Registi'ador~.a S1..rb$.t-i t.ut~~ 

fR - 9/63.328 - ~~-'": -- ~e ... ~e no_~embro de 20~1,~~ ------·----· 

1

ARRl.!:MATA.Çiõ · ú'"JDICIAL- Nos termos da carta de arremataç~o passada 
c_ em OS.03~ ~.J,1.0 pel.o Exmo . . Sr. Dr. Juiz de Di..reito da ~s· Vara 
·- e±ve-.J----<..::-::r-'-Fcrro---eent:ra-:t--de-sta:--cap±ta-1.-;--extra'Itl-a---dos anm~ 
- · ~<·~~:: o.--de-ex-e-cuç-ao-<ie---sen--t.enç a - núm.e-:r-o- 00--:1.+1.....-()5.-02-l=-2-'0-2 6-e,---p-ro 

o:v..í.~pelo_ cz::e.dox:._.exeqüe:nt.e Condomí-nio do _ .Edi...f.1.ci.o. .. ..sa.i..n.t. Lege:z:;,, 
contra Tran::scont.inental. Empreendi.mentos Imobil.i.ári.os e Adm. de 
créd.ito.s SA., fi.ca constando que o imóvel objeto desta matrícula, 
oe propr~edaãe---ae-· Tr~onErnerltaT- Empre·e -ndi.mentos D:nob~l~ár~os 
L--t:d:a . , çom- s-ecte--e:nr- s-a:o Pa:u~rs P, CNP0-rr-~47õ.-a-S57UO"O'T=-o o, t bJ. 
a...rrGlll.atado em leil~o realizado no dia 16.12.200:9, pelo l.ei.loei.ro 
I.l.!an_S.i.~i.r.a...-S.o.a..r:::eS-po..c-Sa:n.ta.fe Maroenar.i.a.-.B~atck-L tda.~,--e:::NPJ-n_2_._ 
OB. 2'?'?.,_. 2, __ LQ001.,::- tlS.,_. .com .. sede nesta capj_t.a.l.., pelo~ _ vaJ.or de 

30.000,00 (trinta mil reais) e aval.iado para efeitos · fiscais em 
R$90.500,00 (oitenta m.iJ. e quinhentos rea.i.s), confprriie ·"quia infor 

• • • CO"-'TINOA N O '·'EASO 
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!fEGTS T R- O- DE- 1 M-ÕVETS ·-·oA1i- z<:HI.fA-:-P--:-AL EG R E: 
LIVRO Ng 2- REGISTRO GERAL 

·ma.t±va- de-pa-garaento- s--ob- o- nú:m.e-:ro - o s-1 /2 on .·o"l. 70 
í:a-zenda- pá.bl:-i:ca -mun.ic-ipa~. em- oe. 11. 2·E>11-
t.ax::moo do. a.z::_t.:Lg:o. 2 o ,. S 2 o,. .:Lnc.i...:1-o I,. da 
S.RF n"' ª-..24 , de 28 de abril de 2003. Foi apresentada. deçla.:::aç:to d. 
arrematante de 27.10.2011. As demais condições constç-..:.1 c..-. carta. 
PROTOCOLO - Ti. tulo apÕntado sob -os núm-eros- 767 ~ 0 0 3 e 7'6'1. 004, , e 
-:t1 / "l.T/·2-0"1.1--:-=- ·- · - - - - -- - - - --
Po-r-to- A-~e-gre-, --1.9 d~novomb.ro de 2-~ --- .. ~ -
A Escxe..ve.nta -Aut.o..r;:..J...z.a.da:. - /"? --- - 1 ~ • c 

_EMOLS:R$401,70 SELO-SDFNR 0° 0469-07 __ Q9_0.00l.~' •. 0.2?Ó:i.=- ::<- --
7 

-

AV-10/63.328 - Em 18 de novembro d~2011,
CANCELAMI::HTO Dlt NOTfCIA DE PENHORA - : 'o.= cermos da 
Arr-e.ruataÇ~o. p.assaa:a em '0"'5 .03'.2010 p~l-o .. :x:mo-: ' sr. 
E>±-r-e'±t-o- ct·a.--J:-5-&--Vara C:i "'"e·.:r---cto Foro-caL '".r:.:.r--ãe---"PorEb~egre, 
traída -dos- au-t-os -do- proces-so-de- e-r. .... C"...lç&-o--- de ---:5'ent:ença número ·-o-o-~/' 

LQ5~02..1.2..02..6=..0 ,_ :fica canc.elada.. a. L '"\-t.i..c:i.a sobre ex:i.stênc:i.-a
penho:ca, con.stante da AV-8_, des' . . - _...:..:.!:rícuLa.._
PR070COLO - Títu~o apon~.ado 5~~ o número 767.004, 
"Porto Alegre, 18 de novembrc de 20~ ~ --
A Escrevente Autorizada: .- ------,....--::7 '--. ['--= o ~o..... .-::;:r 
EMOLS: R$-20r ?-0 SELO-SDFNH.- n <> 0469-. 03. 110'0004. 00·909- ~O, <fO. ~ 
AV-11/63.328(AV-onze/s~ss-e •. ~::: e três mil e · ' L ' 
J.7/.:7/.2m3_-:::;.. _ 
CANCELAMENTO DE rilPO"!ECA - Nos termos da cláusula 12a do ínstrumento 
particular de contrato L--i d~ção de imóveis em pagament o- de di vidas -h ipotecárlàs e 
outras avenças, c~·tado de 5 de dez.embro de l.989, firmado por Sul Brasileíi"O 
Crédito I mobilii! ; ;_-. ~ t>,., arquivado neste O fíci o e protocolado 363.477, em 11 de 
abril de 199~.- . ficam CANCELADAS a hipoteca objeto do AV-1 , e as 
suplementaç.(;.,s ,je crédito constantes da AV-2 e AV-3 , desta matricula, e m 
virtude ri~ autcrtz.açã_o da credor contida no referido instromento, nos termos do 
artigo ">13, I, 'a ' da Le i n° 6.015/73.
Portv Alt.:' r e, 17 de julho de 2013.-
Re~ ' ~.,rt~dor/Substltuto(a)/Escrevente Aulori.zado(a); v '.1 v 1'"1 , .• ,, · 'JO.tV'-'VV 1 
EMOL~MENTOS- Gratuito. Selo de Fiscalízacão 0469.00 . 1300 
AV-12/63.32S(AV-doze/sessenta e três mil e 
15/-1/-2014.- 
PENHORA - Nos termos da Certidão, passada em 10 de deze mbro d e 20J.3, 
assinado eletronicamente pelo D iretor de Secret~rl a da 5a V a:c_a Feqeral qes~~ 
Capital, Felipe Galvão Stumpf, extraída dos autos do processo número 
5019295-09.2012.404.7:100/ RS natureza - execução d e tít ulo cxtrajudicíal, fica 
constando--que o im·óv-e·t objeto desta matricula-~ foi penhorado no processo supra 
referido, em que é exeqüente CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com CNPJ sob 
n° 00.360 .. 305/17$9-00 e executados SANTAFÉ MARCENARJ:&,$,~'1~<-H~A-
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DE 1MOVEIS DA 1!!! ZONA DE PORl:O ALE 
LI VRO N <Z 2 - R E GIST RO GERA~ 
--·-·- ~ 

~ FFIC:~=r 
17 de janeiro 'éc!o. 20 1 4 1 ..;). 

t O 

\ 
301{)7/2{)1 4 11 :07 

~-=~~= - reze/Sessenr -"' P tr-.:>-c:; m i l F> trP:zen·..-:::,s e ·,•inte e o tto l. em 

...L.l/...4t2-D..lA ..:__ -- -··-- -- - --- - -- ·--
PENHORA. - N o s termos do Ofic io número 22/ 2 01".., c' e 7 de fevereiro de 
assi nado p ela Exma _ Sra . Dr·a . Lucia·ne Cardoso Ba ~ z· o~L~ <l, J ~ fz.a do Trabalho da 29a 
Vara do lraba fn o des t a Capi t al e Ofíci o núme ro ::'l-"1/20 .14, de 7 de abril' de 201 4, 
a s sinado pel·o A ssiste nte de Diretor d e S.ecre·~..aria .;1 ::; mesma Vara, Fabi o Ama r a l 

- -Ferreir a -;- ex-traidos- dos au-tos-do -proeesso-r.~ ' ' ' .ar-o-000-1 0 43-.!iJ':-J--2.0 1-0·-5~.04 .• D.02 .9--J
natureza - A ção Traba lhista - R ito Ordi n ário, fJ.....a c o n s tando que o imóvel objeto 

--·~des.ta.._JILatc:k.u.La~ __ _gg_ __ pro.Qrl~d ª_ç!_g ____ de ___ $Ê n t a f e _ ~-~c~Erí a Plate k Ltda., f o i 
penh ora do n o processo supra ref~.:;no -..' . ~:em que é reclama-nte , .JOSE MARC:I Ó 

. s iLVA Õ ÕS--S A NTOS, - cô m CPFfj\ Í F sob rium e ró- 008 . I03 .330..:."'3"l e ' r e<: la m à dOS', 
-l: P-.r-CUN"STRUÇÕES-t::TD"'~-com CN PJ/ M F-s-au----m.rrrrer o - 9 -:3 :--~9-:B--1--:3-/0 OA-1-- 1-=7---1-

•· SANTAFÉ -- - M:A .RCENA·R:I:A -I'~LAT!E K L:.TOA., ·c Om CN PJ/MF sob - n 
Q,S.,...2-7.:9 -,.2-74/-QOQ-1- B-5y-CAP ~.O~LB-ER::T-0-P-ED..RO .. LLO~_coDI.-C.ff.LM.Ls..ob_D..U.IIL~l.J,.J_t 

_QQ'Z_ü6.l...Aíl.O.:,B :Z .,_e ..... CA~.l. 0 ":; F.E Rt"A~DO K~R t-l.ê..$, ___ Ç_Q_QJ ___ _ç~f/MF_ sol:?._. _!lÚm e ro ___ ,_ 
......ln-:.866.940- 34, pa r:? ,_e_ç garr;ento da dív ida no valor d e R$:17 . 24 1..,33 (d e zess · 

mil, duzentos e q uaren, ,"l e um reais e tr i n t a e trê s cen t avos r Ave 
após consulta co c ."'Qr m€). Ofício/Prot ocolo n o 812 . 14 7 d e 27/2/201.4, c om r e s pos ta 
no-- o fh:i o · núme.rv '3·1"/ 1 0 1. 4 -;· datado de· 7/4/20 14 ; - - -

·(· t - PRo-TQCOL.Q.-- - .::r...ft ulo - aponta·do sob- o --~úme ro ---8 1 2 . ....1.-47.. . ..., _ e iT.l .. .2.0/..2/.. a . . O.l...4., .. 
. -~ . reap r-eseota.t."' e r.'l L 1.1./4/.20 1.4 e . 81.4 . 4 68 e m .1..1/4/2 0 l .~ . .::.._ _ _ __ __ _ 

> 

Porto Atr.~~r·e, L :> d e a bri l d e 2014 . - ~ 
Reg ls' raa o r/Substl tuto(a )/Escrev e n te Aut o r iz ado(a) ~--~
E!V16Lu, :;-~TOS - R$79 .40'. Sel o de FlscanzaÇãõ O-<$' ~094- ::-rntc-- --

--------- - --1-

--· .. --- .. -- - - - C ON1TNUA"N O VCRSO -----' 
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REGISTRO DE IMóVEIS DA 1.• ZONA- P. ALEGRE 

~ _ ---PO~.:r..Q......A.L.EGRE,-2 .4 -- do-· - ln..:l.ÍC----------d• - LD-- 1<4 - ~- ~:~ 
-·-Ímó-vel : A Loja Ol, sob._n9 31.-G -a:a- rua Comondddor coruJ O , clo-E"'d.i. 1::JL
cío SaJ..nt Lcger, com aceszo pela ci. rc u lação que :fica a esquerda -

•.de... quern d a.....r_u a_o lb..a. o _ edifí ·cio , _a q u _a_zt-ª-_lQ_ju da frente pa.ra os - 1 

fundos, no. primeiro. pavimento , com .5.r.c.:~s r ca . .i.s pri.vatl.va '1o - -
42_ , 5250 metros "qüadr.:tdos , to.taJ. .de. 47;5679 metros ~ quach . ..:a'dos , quot~ 

-·-i -deal no--t.e-r,x;;e no- a - co-:i..sa..sc.omuns - do . O , . 00 -l9 .. . . -::- - -:- . -- ----.- ..:. -::=-~'·.:-..:-:.- - ..:::..=-=1-
-------- ----- - -· ~-- -- -- --·- -- -----:--:"'"'-~-· ---......,.-·-- - - ----------- ------;---
O ·tarreno medi.ndo 38, 61.m de frente a rua Comendaõ~r r...-;.cuj a, ten
do ' nos fundos ~: · l.argu.ra de 36, llm e entesta · c<:Yro · .,..,.,...,.....,ri.edade de 

r, 1 8-:1..-sa . -Enge:;.l:-<Sut·s-ch-ow-:;-1 i.m::i:tando.....-s-e---pur-~:1:-a-d,o--:;'-ná-1:fxten:são -.. -de~-· -
29 ,77rn com o rcstanto do · terrono da casa 300 de. rua C-omendado.r
Coruja d.e (?ropri.ednde da Irma,ndade da Santa c ... .;;i~ do Miseri.cordl.a 
dê l?prto 7\leg;re, e na e xtensão de 6,60m <-om o a~inhamento- da rua 
são Carl.os, (?ara onda também faz frente, e:. t_:>el.o outro. l.âdo-, nn -
extensão do 36 , 28m com o prédio 330 de.. r 'ua Comendador Coruja, da 
Irmandade de Santa Casa de Mi. sericor..:1i.a -1 ~ Porto A .legra.- Ba.i.rro: 
Floresta . Ou_ arte.irão: ru_ a

8
s ...,Co:menc4q~r. ~C~;:-u :-:l. a, Cr:i:stováo,-.Col.o"'h-g, H 

,1 . _ . - · ' · ....., .1. .. u r; _ _ .. · e UI _ t:.~ . . ·- c .. o~ • ~ . 
P.c.l. o t .as o a v .e .n .L.da.a F ar .r a 1;5· tr • - . . .. ... ~ ;J n .,. , . I! -· · . -.~ ·· I!J ::;, o:~ 0 o .I 
PROP.RIE'I.'ÂRIA: SOLLOS Empreen. di.ro'~ .:.:...;:...::: Imobil.iliri.Õs Limif:a·aa, côrn 
seae ·.ne.sta capital ,CCC 89.009 . '61./000 J.-50~- . . .. . -
ORIGEM: R.4/47.l02 datado de 22 de outubro de 1.981..-
ABERTUR.I\ DE MATRICULA: Resu "' r.in-.ento da.tado de 14 de março do -
19 8 4.- ( :rt~OIV'I DUAÇAO) • -Foi a(?rúsen tada CND fornGCi.da pGlo I.APAS.-

A e<_ cqr. uutori-zadu -:·- r--::::> .... - - ··· ... · .. _. ·-- -
Av.l/ 63 . 3~7 ~) ".:Jc/ ~:-19f4~-~ -- ::::> , . 

'H ipoteca: Conf'orme R ,. 5/47.l02 datado de 22 .10 .198]., o imóvel: dà 
proaonte mat~foula , j'l.:u~t.a.mente oorn outroa, foi dado em J.a. hi.po
t.·eca ao Su1 Bra '1 il.ci : o Cr·édi. to Iroobi.l.iario. S/.A. _, com s.ec1_~ n~s_ta 
cap.i.tal,CGC 87 0.:' 1. '11.6/000J.-20, para garantia do uma dÍvida no· 
v -alor de--C"R$ :' S 7' ~- o:.. 3 .. 3 4· 1- , 8 O, no pr~-zo de 2 .2 --·mos-os·, aos juros da-
l.O% ao a.no •. - . · ~ d ~ . A ~~r.autor~~a a. t .- -1 . . . -r--- ......... . • 

Av._ 2/ f .'~ . .:, .-z7 24 d e :maio de 1.984.-
Sbpf~:nor.':n§ão de Cródito t Conforme Av.6/47.J.02 datada de 15 d e 

'í ..:: ~ 1 · 83, as parte s contratantes aéti. tararn o contrato que_ 
do.u ... o .;:r-t.gem ... a.,.. Av.l.- da prasent:.e matricula-, para doola.rar·-quo-· a -··Cre 
d:_i tad_?:r_a _ con_ccc;!!:?_u a _Crodi tnda. u_m~ q~E..l~m.e_n_t~ção . _de . _cr_ódi.to '~b;o:r= 
to, no va\l.o..r de CR$87.326.369,97 aj ustando, a.i.n.da a d:il.ataçao-

, dos prazos de construção da edif.icaçio financiada e de resgate ~ 
da divida e .m 2 moses,f'ixa.ndo sous v onoimc.ntos em 1.5.03.1.983 
1.5 .09.1983, re.spectivamente, em r a zão de que, o prazo total de

. resgate do- ·d "êb.tt-o · passa a ser& 2tl .tneses;cont.ados da a.sslnat.ura 
do .cont.rato .. aditado.- - .. ----·-· -

-·--· ---· A s=r~dE =-~~ -~-
-A-v-.. --37 6-3 .-3:.2 -'1 -- --· -·- 24 -de roa:i:-o· del-984 .- ~ ---- -'"'--· -·-· - · 

CONTINUA N O Vrin~O ----·· 



1~ 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1" ZONA DE PORTO ALEGRE- RS w-... .. , ... ,lilJnan.apaiva.com.br '00'~'"'\ 
-r/T~.-BEGlSI..B..O_DE._ IMó.Y..ElS_DA__l_ . .:_ ZQNA • _e_. __ AU~_GRE 

~_MV'A UVHO N ." 2 - REGISTRO GERAL 
FLS. I MATRfCUt.A 

lv I 6 3. 3.2 7 

2 .4 de maio de ·1984.-
SuE1.ementação de Crédito: Confo rme Av.?/47.10-2 datada cte .L!:> de 
-sétérriBrô~e---r-9~8'3, a s:-p-á:"rtes -con·trata:n:te·s - a d 'i-taram- o-co:n-tr-at::o- - -
-que de-u-o.x::.:i.g.e.m~.as-- A.v.s.....l e 2 . da pz::e.sen te ma.tr .t.c_ul.a .~e -P?~ª- c.l,ç -t;- 1 ~r 

~~- ~ creditadora concedeu a _cr_editada, urna supl._em.ente -:=ão de -
credr to_aberto no va.lor de CR$1 r:-!T4-::-:3 07 ;-~J..~aj~-t-a~ . .J:cr;" -a::L'ndcr,-a - T 

( 

1::-ata:ça-o----d:os pr az-os---de-eefi-~~-B-~ae----da-e d.,1..~.a.ça.o-S ....Lna.I:-.c..i..ada, e 1 
de resg-ate da divida em seis meses 1 fixando seus_ VE..'"\cj _mentos em 
~5.09.1983 e .15.03.1984, r espectí.vament.e, em raz,?O de que, o pr~ 
zo total: de resgate do debi to passa ~ ser dt;> 30, meses, contado-s 

-· d-a a-s-s.-i.-na-t-uL"-a-~do---c.on.tr.a:t.o-ora._ad,Lt.a..d.o_ _ ----------------
A e~.autorizada.r-/ 

----- ·---- --- ---- \..~ A [?cQ _- A .: _..)~_:..=:..::5:=:~0) =-±1 
R .4/63.327 20 de abril d e 19~0--

. ·-r.Q-a·c-ã-o · ·-em-·Pa;-sunn-en-t:-u--:- --rrrs-t:·rum e--nr-o -· pa rt:":i--c ,-, :r-a-·:.·-""d-a-~o-d"'e--o-5-:--rz-~-r9-s·9-;-=' 
-_I..T_t:.a.nsOJ.i~t..e.r.U:-6.....:;--:-S.O.L.LllS-E:mp.:J::.e.e.o..d ime..n.t-r- ..S.. -~:me-... o-i.l.-i-á ~o..s-L.t;..d.a..~otn-S-C.d-c- 1' 

Capital, -' CGC n2 89.009.161/C•)Q,..-SO,em processo de Con·cordata 
uspens:tva, aut.or:J..zada . por Alvara .exoÉ::dl.do p_e1o Exmo.Sr.Dr • .Joiz de· 

O :i r e :i t-o --do 21l -- J-uiza-d-o- -da V-o r a d-e- F' a l e-nc-i e :s-- e --e o-ncor-de-te-s---d est-a- e-a-
:Q ~ t;J:l_ 1 _ _, _ d_q~ a q___o __ _g_g _ __;3 1 • 1 O .., .19 8 9 • - · . · . '' 
Aàgui~ente. :Sol Brasileiro Ct:édi.::o Imobiliário Sf A.,. em I i-q~i_a~-ç.~ .~ 
ex't'r·a J ·oã·i.-~al, c ·om sede' nor::-s t:<:> "::dpi. ta 1., CGC n~ "87. 091 ·. 7lo/'oo·or -2·o-.
Valor :NCZ$24 5 .323,21.-

I 
A es ,- s:.utori~ ~ ;.,..___ ~ 

-R-::-s-/~5---:--3-29 ~0-de--:>-"*Aho-de---2:0 {).5......._.,.--\.- ~-
Pr,' t-:;co'i" o d -e Cisão Parcial. datà:do de '1""\._. ~1 . .19'97 e 

Assembléia r.::~ral. da Consti tui.ção datada de 28. 11. 1997. 
·r=eg-is t r a era-na- .._, ~rrrt"";:r---come-rc-ra :t- <:to· -Ri-cr-G...-a.-nd·e--do-St:d.--e-m--1:--2~.1:-::--'l-9-9'-9-

s .ob nQ 43-3000::!.~ ~7. 7 ; Re.queri..mento datado de 1.6.09.200:.4. 

( 
Transmitente. Sul Brasileiro Créd:ito Imobil-iário s_A_. com sede 

.ne.s t.a Capi \.. "'1. C.GC nQ 87.091 _ 71.6/0001-20 _-
· -AdQtti-r-..~te-.~ G-ua-1-ba- Ne-góc-i-o s .I-mobi.-l..i.ár- i.os-.. S •. A--~- C·Om. 

.a.o.:Lt.f· l...,_ Cf'cP..J nQ 02.975.327/0001 - 04. -
Ya1rr: Q$~3-271.12.-
~vi! l~~CP.-R$"3'"4---;-300-;-00-;------------·-----

- - ·--P-1=-o -t -oco.l.-O--oQ-6-3..3.. • ..6.-'Z.S_. d.a~.0..-06 _ 2...00 5 • :::_ -· ·
URE;l0.46 - Provimento 62/94 da E.C_G_J _ -

-- - · - - A esc r . .a.u to ri ãad.a _-

de Sem: Inst r umento 

_. - ~ - - - -=-=-atado ""' 

ed e .s .ta_ 

na Junta Comer-
25. 02 - 2000-~ 

o da tad.....---rl· 
I - . .._. ------------ ·- - -···-- ----· 

CONTl~UA A FOl.HAS N .• 
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c
r-.1 
M 

REGISTRO D-E-IMOVEfS--ÔA -.1 -~ ZONA- P-: A~E--
LIV AO NQ 2- REGISTRO GERAL - __ ..... ../ ~ -

(<) 

(O 

03. de novernb.r:o do W O 6 

Continuação das 1'"1s. lv da matricula n:Q 6.3 • .327.-
---- ~ 

Tr:a.nsmi.t:en.t:e:_ _Gualba N.e.oócíos Imobíli.ário:s S.A •• com se :!"" nesta. 
CNPJ nQ 02 . 975 . 327/000L-04.
;e: Transcon El. ne--nl:-.cia-~mpreendi'ment-os 'Imo"'El. ri-Âr :c:iS--ei"'' 

- n i-s-t-r-a-ç::-ã-o--do~<ii-to,···-9 ;-A-;.---c6m~ed o--em-- 6 ã-o- P-a"tt1. c:; /:.SP.-- ·· CN P.OJ 
_ 60.. 4-2.6 • .BSS /-O.OOl -:::0 _0.._ - _ 
Valor: R$33.271.12.-

í \ Avaliação: R$48.000.00.- ~ 
''\ ·Pro·toco·l o · nQs 660. 5'44 e 660.54 5 de 26 ·_ 1'0. 200o .. ~..--' ...::::__ ------ - - ---·--··- •·-

( 

__ L_u8.E . .:.L2 •• ..52. . ____ __ _ __ A esc..r •. au..tor:_i~--:-; -~·--··-~ 

Av ·- 7/6-3 : -:327 · 0.3 de novembrÕ da <OA.é. : · - · - -· 
Tipo Jur-:td"i.co e Raz:·ão Soci.a.l:: Conf-or:<o e~ · ,· .,.queri:·mento ·-datado de 
24.07 . 2006. inst r uido com prova Hábil, ~ra~scontinental Empreendi 
menta~ Imobil.i ~ rio s e Admi ni straç~o d~ ~-éditos S . A .• alterou seu 
t ipo juridico para Ltda, pa ss ando a Jeno minar - se Trans continental 

-Empw··eeJnd-l. me·nt.o:s lmobi li.ir.rioe e ·Adthin .: e. tt-~ção de .. Orédi:· t·o-~- L.tda -e 
e s ta por sua ve r. . alterou s ua o<=••<->•{linac;::.So para Tran:scontinental. 
E"'pree,din•~ncos I mobi 1 i á r i o s ~ " d <o - ~ 
Protocol o n <;;;f '666: 545 aG 26. }. o~-: 2<. 106. :.. - - ·-- -- ---·-

URE ~ 1 .·oo - - · _. ·A-~-. ~. ut-od ~da~-::::=~- -r-o·f-4 
AV-8/63.32ZC.~Y-9Jt9/?.Et~S~:n!-•' c::- tr~~- mil e trezentQs ~ vi_rlt;e e __ s~_te)_, _ ~f!l 
17/7/20::13 . -
CP.""NéE'CA'REN'T'Ol:>E-'111'.--01 ~A-- N""os - t e rmos d acrã-usu lã_ 1_2a- do lnstrumentõ- l 
particular' de -contratc ... ,1<-! daçáo de ·rmóvers em pag·amento de dividas hipote-cárias e i 

·· outFas ·avertç-as-,- ·-G.ata·do ~e--·5 de dezembro de -1:·989, -firm-ade- por--S-I:TI-Br-a-s+leiFE>- 1-·
Créd i to Imoblllárlo ~.A . , arquivado neste Oficio e protocolado 363.477, em 11 de I 
abril d e 19Ç>"'. ficeim CANCELADAS a hipoteca obj-eto do AV-1 , e as 
suplementaç ">es -1 1:'! crédito constantes da AV-2 e AV-3 , desta matrícu~a, em 
vir-tude d'ã à\Jt'- :-ização da -cr-edor contida no refe r ldo instru-mento, né>S- t e rmõ-s do 
artrgo 2'I .J ." ._,'a' da Lei n° 6.015/73.- ~ -

- Portca A .. ~9r'l! , 17· de-·)ulho de 2013 .- ·· · L '"'"'-Re~11c:~:;--1do __ ri __ Substltuto(a)/Esccev~nt'C Autorlz_:odo(a)' 0 ~dtlV! / lJª' &1 l 
EMOL LJlV1ENTOS - Gratuito. Seta de Ftscaltzacao 0469. 0 .. 1.3dioooh .8 356 - I 
AV-9/63.327(AV-novejsessenta e trés mil e trezentos e '{lp'te ;é ~"'la.t~), em 
10/10/2013.

-•"7\:tU .I'Z'A:MEN1"0- D E=EXECUCÃ:O-CERTTDÃO -ACAt:JTEt.ATÓRIA--ART:'6l:S-A- ePe ·--• 
···· - Nos· termos do- requerln1ento fi r mado- em 26 de setembro-de 2013, -l Astr-ufdo--com - · -· 

a .. c.ectldào.....p.assada em ~2 de. juJh.o. dc.._2Ql.3 ,. pela Esc.chtã . da.l.ll \La ca. _Chte Ldo_ Eo.r.o. 
Central desta Capital, Mari a Luísa Bolek, fica constando que foi 
ajulzado/dlstrlbufdo, em 7/6/2013, o Processo d~ Execucão de Tít-ulo Execução 

··-Provfsõ~-ae-·--·-sent~n-0~ - - sõõ õ - nu m e ro ·o-o:t T:t:.1.3 :-cro-s-9324- o 
(CNJ ;.01.0 1913-1.2.201.3.8.21.000 1.), à 12.a Vara Cfvel do Foro Central desta 

CCI,ffli'4-UA- N0 -VCn~O. -
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REGISTRO DE IMÓVEIS OA 1" ZONA DE PORTO l>.L EGRE- RS WWH, l;i i'0{' 1 1 QPiÍ'J0~ Ç~fl'1 tt t 31} 1'07~11'"'1 ll ;::,;5 

-= - R:E G"l STAU- uE- 'fMÓVEJs-· o"A·- 'f'D-ZON'"'A--:;-?:"ACEU'"R 

LIVRO NSl 2- REGISTRO GERAL 
. -·------- -·--··-·-----·· ....... -- .... ......_~-·---- .. ·-·----- -- .............. ,. - ·----------- f't.""S;""-~ATnfco~·--

2 v _______ ..._.,. ...... ,. ___ ,~-·-- ----------- ________ ......... -..... ,. __ , __ .. _, M~2.] __ _ 

Capital, em que f'lgw·am como exeqôente, lSEMOSTENESfvlARTlNS PrNTO 
FLAVTO CVZ E P.:.DVOGADOS 'ASSOCTADOS', CNPJ·····g1 :376·:·'202/0'00:J. .::'98 c· co·mo· 

- c-x·c Ctlt-2!1 do T ·RANSC0 N .Yl ·N ·EN"r A l:--€ M ·P R:EEN O IM EN~TOS --~M·O&l:t.I-ÁR-1&.~:.. ~13-A-• ,-- - 
ç.om CNPJ 50 . .426 _855/0001. - 00, c u jo vnlor da c~usa é de .R,$~:'1- 6 1.'. 649,8.2 . 
(tr.e4cntos c sessenta c . l..J m mil , seiscentos e quarenta e nove reç;~i.;> __ e _oit..L~:tá _e d o is ,_ 
ce·n ta vos), junti!lmente com os irnó v e ls d as: M - 48. 605 c M-63.32~ • .
PROTOCOLo·-:..::-·iíti.ilo apo ntaciÕ sob o nCjme·i~o 804.814~ em-·1o/ f0/:.~ 1:1.- -
Porto Alegre, 4 d e outubro d e 2013.- __..- - _::.~ 

· ·. ·- Re~lstr·ad_:> r/-Sub:tlt~:Jto(-a)~Escr-~ven~e ~~uto~l·za do·( aV~ff.~~~-- · ,- -· .. 
__ E.M..9-LUp1E~T~ R$228. .. 9 0. Selo dt! FtsC;)ll.zaç~~~fío.: _ :3_0.000.2 .. 4363,0. __ .r:nlc.. __ --· 

--- ~ 

__ .... ____ ... ____ ,_ .... ...._.. .... ----------~-- ........ -- ..... _. "------•-•..,..--.. ~- ·-·------ ........ . - """ -· - ---- .. -·--- ----·-·~- I~ -

___ ,_ _____ , ________ _ 
'!'::ON'f iNU"kÃ""POt:~tA.S·N' 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIARIO 

001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 

Vistos. 

Em que pese tenha constado no despacho de fi. 7 4 que o 

valor da causa deve corresponder ao "total do benefício buscado", por 

óbvio que deve ser o total dos créditos pretendidos recuperar, ou seja, 

sujeitos à recuperação, não podendo ser analisado, neste momento 

processual, o esboço do plano de pagamento apresentado, visto que 

nem mesmo foi deferido o processamento da recuperação. Por outro 

lado, o valor do benefício buscado com o plano de recuperação é 

apenas uma expectativa da autora, o que somente será 

deferido/determinado por ocasião do julgamento da homologação do 

plano de pagamento. 

Desta forma, considerando que o valor informado como 

sujeito à recuperação é de R$ 1.679.540,36, ~ste deve ser o valor da 

causa. 

Altere-se na distribuição e verifique-se quanto à 

necessidade de complementação das custas e, caso positivo, intime-se 

o autor para o pagamento. 

Efetivado, voltem conclusos. 

Número Verificador: 0011140234215300120143416134 1 

001í1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 



Estado do Rio Grande do Sul 

PonP.r .lmli c.üírio yh 
0 

REMESSA 

FAÇO remessa destes autos ao contador para 

complementação das custas, conforme valor atribuído às fls. 95. Nada 

( mais. 

Em 10/09/2014 

( 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

./6:. ... ,:~ PODER JUDICIÁRIO 
Comarca de Porto Alegre 

Conta de Custas 

~ 
~ 
Página: 1/1 
Data: 11/09/2014 

qr 
I Processo .. : 0.01/1 . 14 . 02342~ 
Número CNJ.: 0291141 -69.2014.8.21 .0001 

Valor da Ação.: R$ 1.679.540,36 U 
Natureza .. .... : Recuperação de Empresa 

Autor ........ ... : MATRIZ CONSTRUTORA LTDA 

Valor da UPF .. : R$ 14,5500 

Valor da URC .. : R$ 27,65 

Requerido ... : 

Código Descrição Valor 
Indexado 

CONTADOR 

J .3 [ 17] • Conta de custas 2 , 5000 URC 

DISTRIBUIDOR 

J. l [17] • Distribuição do feito 2 , 5200 URC 

ESCRIVÃO 

I. I I .I [I 7] • Falência ou Concordata requerida 145 , 6800 URC 

1.24.a • Guias para pagamento de impostos e O, 0500 URC 
taxas 

TAXA JUDICIÁRIA 

TxJ.A7 [3] • Taxa Judiciária 99 6 , 0540 UPF 

Total para Custas Judiciais (cód. 482) ........... .. .............................. : 

Total para Taxa Judiciária (cód. 451) ............................................ : 

Total de Custas a Pagar .......................................................................... : 

Guias desta Conta ... 

Guia Pagante 

140240049 Matriz Construtora Ltda 

Valor 

R$ 18.656,90 

Observações: 

Custas complementares às pagas de fl. 72, já amortizado o valor pf1go. 

r~~ral da ~a ... : R$ 18.656,90 

··.• .. 

Valor Receita 
(em R$) 

69 , 20 

69 , 70 

4 . 028 , 10 

1 , 40 

14 . 488 , 50 

R$ 4.168,40 

R$ 14.488,50 

R$ 18.656,90 

cód. 482 

cód. 482 

cód.482 

cód. 482 

cód. 451 

Proporção Impressa 

Não 

~~~~~~y~!c 
()\ioal !:!;cr~ J:er.'lii 

t-, r. .-:+- 1 '4.X )_'- · b~ 
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AOVOCAOOS ASSOCI~OOS 

0# ·)~~·ri~.· ,;,;;~· 
( 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, 

CONCORDATAS E INSOLVÊNCIAS DA COMARCA DE PORTO ALEGRE- ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL 

PROCESSO Nº 

001/1.14.0234215-3 
V• 
';!;; 
~:"" .. 
~ 

~ 
E .. 
t ,I.J' 

~ 
8 
~ 
~ 
a~ 
'·'-
~ 

·~ MATRIZ CONSTRUTORA LTDA., já qualificada nos autos da Ação~e 
\'• ... 

Recuperação Judicial, em atenção à decisão de Vossa Excelência das fls . 95/95 v, vem requ~t a 
t-·1 

juntada da guia de complemento de custas e o p(gsseguimento do .f.ei't'õ:\ ;. 
/ \ t$} 

Nestes termas, pedrto. 

Porto Alegre, 15 de iSetembro~de ' 2014. / 
I 

, .... ~ ..... 
('f\ 
•SI .:o -lf) 

~? 
' .Ü 

EDEIROS FERNANDES 

OAB/RS 4041 

Av. Carlos Gomes, 328 .. Conjs. 712, 713 e 714- CEP 90480-000- Porto Alegre- RS 
Fone: (51) 3328.2033- Fax: (51) 3328.6758- advogados@medeirosfernandes.com.br 

www.medeirosfernandes.com.br 
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F:BTAbO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Vara de Falências, Concordatas e Insolvências da Comarca de Porto Alegre 

GUIA ÚNICA DE CUSTAS J N° da Guia 
. 001 .1410240049 - ·-~-1----------

Data de Emissão 
15109/2014 

Processo: 00111.14 .0234215-3 Valor Ação: R$ 1.679.540,36 na propositura (60. 742.8702 URC) 
Número CNJ: 0291141-69.2014.8.21 .0001 
Requerente: Matriz Construtora Ltda 
Requerido: Matriz Construtora Ltda 

Natureza: 
>+Pagante: 

I I~~f}J~ ... . 
J.l[l7] .. .. . 

I ( . :!~~~~:: 
rx.J.A7 !31 . .. 

ct/ 

l 

Recuperação de Empresa 
Matriz Construtora Ltda (87.865.23410001-80) 

DESPESA 
Conta de cuscas 
Distribuiçao do f~ito 
fa lência ou Concordata requerida 
Guias para pagamento de impostos e taxas 
Taxa Judiciária 

___ 1 ___ :.._ __________________________________ _ 
BANRISUL CUSTAS JUDICIAIS 1/2 

*** LINHA DIGITAVEL *** 
96600001862569000411110020141015105011402400490 

FORMA DE PGTO: CHEQUE 

CHEQUE: 104044660109000025500300410172 

~06431003 245 00110516092014 ******18.656 ,90R 
:3116FE435CACE0AE3CF0EC6212160890A90 

.ERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646 .1515 
OUVIDORIA: 0800-644.2200 

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

~ - ,_ .. 

URC atual: 27,6500 

14,5500 UPF atual: 

VALOR 
69 , 20 
69,70 

4.028,10 
1,40 

14.428,50 

Via Poder Judiciário 

2 , 50CO URC 
2,5200 URC 

145,6600 URC 
0,0500 URC 

996, 0540 UPF 

TOTAL; 18.656,90 

.... 

t_ 
1 

1 

J 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRI O (g'( ~ 
~ 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
VARA DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS E INSOLVÊNCIAS 
Rua Manoelito de Ornellas, 50 

Processo nº: 
Natureza: 
Autor: 
Réu: 
juiz Prolator: 
Data: 

001/1.14.0234215-3 (CNj: .0291141-69.2014.8 .21 .0001) 
Recuperação de Empresa 
Matriz Construtora Ltda 
Matriz Construtora Ltda 
juíza de Direito- Ora. Eliziana da Silveira Perez 
23/09/2014 

Vistos etc . 

Cuida-se de pedido de processamento de recuperação 

judicial, regularmente instruído, em que a requerente narra a dificuldade 

financeira por que passa, justificando, ainda, a necessidade e a utilidade do 

procedimento recuperatório, juntando documentos às fls . 10/71. 

Determinada a emenda da inicial às fls . 74 e 95, a autora 

atendeu devidamente aos comandos judiciais, restando apresentada a 

relação de credores à fi 77, bem como pagas as custas processuais à fi. 99, 

diante do valor atribuído à causa no total de R$ 1.679.540,36 (fl.95) . 

É o sucinto relatório. 

( A inicial, devidamente emendada, preenche os requisitos 

do art. 51 da Lei 11.101/05, sendo comprovada, ainda, a ausência dos 

impedimentos relacionados no art. 48 do referido diploma legal. 

Portanto, atendidas as exigências legais, é direito subjetivo 

do devedor o processamento da recuperação, a qual poderá ou não ser 

concedida, depois da fase deliberativa, na qual os documentos 

apresentados, incluindo as demonstrações contábeis, serão analisadas, 

consoante dispõe o art. 52 da Lei nº 11.101/05, a saber: 

''Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 

51 desta Lei o juiz deferirá o processamento da recuperação 

judicial e, no mesmo ato:( ... )" 

N t'Jmcro \' erifkador: 001 I 1402~421 I) ~00 I ?.0 14~ó4 7170 
64 '1 -001/2014/3647170 001/114.02342151 ICNJ: .029114l-69.2014.8.21.0001) 



EST.ADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUD ICIÁRIO 

No mesmo sentido, Fábio Ulhoa Coelho, na obra 

Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação Judicial, 22 Ed., p. 

154 e 155, dispõe: 

"( .. .) O despacho de processamento não se confunde também 

com a decisão de recuperação judicial. O pedido de tramitação 

é acolhido no despacho de processamento, em vista apenas de 

dois fatores - a legitimidade ativa da parte requerente e a 

instrução nos termos da lei. Ainda não se está definindo, 

porém, que a empresa do devedor é viável e, portanto, ele tem 

direito ao beneficiário. Só a tramitação do processo, ao longo 

da fase deliberativa, fornecerá os elementos para concessão 

da recuperação judicial. ( ... )" 

Releva ponderar, que cabe aos credores da requerente 

exercerem a fiscalização sobre aquela e auxiliarem na verificação da 

situação econômico-financeira da mesma, mesmo por que é a Assembleia 

Geral de Credores que decidirá quanto à aprovação do plano ou a rejeição 

deste, com eventual decretação de quebra, de sorte que, nesta fase 

concursal, o juízo deve se ater tão somente à crise informada pela empresa e 

aos requisitos legais a que alude o art. 51 da LRF, bem como se estão 

presentes os impedimentos para o processamento da referida recuperação 

judicial, estabelecidos no art. 48 do mesmo diploma legal, o que não se 

verifica no caso em tela, permitindo com isso o prosseguimento do feito 

durante o denominado concurso de observação. 

Desse modo, em razão do acima exposto, satisfeitas 

todas as condições ex1g1veis nesta fase preliminar, DEFIRO O 

PROCESSAMENTO da recuperação judicial da sociedade empresária MATRIZ 

CONSTRUTORA LTDA., passando a determinar o que segue: 

a) nomeio administrador judicial a sociedade simples 

MAZZARDO E COELHO ADV.OGADOS ASSOCIADOS, restando o Dr. 

Ângelo dos Santos Coelho - OAB-RS 23 .059 - o responsável pela 

condução do processo, nos termos do art. 21, parágrafo único, da Lei 

11.101/2005 (e-mail: angelo@mazzardoecoelho.com.br), o qual deverá 

Número Veri ricaclor: 001 l l402J421 i:i10012014.1647170 '1 

64-5-0011201413647170 001/LJ4.02342l5-3 (CNJ: .0291141-69.2014.8.21 0001 l 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO (~( ~ 
~ 

ser intimado para prestar compromisso no prazo de 24 horas, sob pena de 

responsabilidade civil e penal, na forma do art. 52, I, da LRF, fixando, de 

modo provisório, seus honorários em 2,5 % (dois e meio por cento) dos 

créditos submetidos à recuperação, com base no §1º, do art. 24, da Lei 

11.101/05; 

b) dispenso a apresentação de certidões negativas de 

débito fiscal nesta fase processual, atendendo ao disposto no art. 52, 11, da 

LRF, exceto para contratação com o Poder Público; 

c) determino a suspensão de todas as ações e 

execuções contra a devedora por dívidas sujeitas aos efeitos da 

recuperação judicial pelo prazo de 180 dias (art. 6º, § 4º), ressalvando o 

disposto nos artigos 6º, § 1º, § 2º e § 7º, e 49, § 3º e § 4º do diploma legal 

supracitado, devendo a devedora comunicar aos respectivos juízos, 

conforme o disposto no art. 52, § 3º, da LREF; 

d) a devedora deverá apresentar mensalmente as 

contas demonstrativas mensais (balancetes) enquanto perdurar a 

recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores, ex vi 

/egis do art. 52, IV, da LRF, devendo a prestação de contas ser autuada em 

apenso aos autos da Recuperação; 

e) comuniquem-se às Fazendas Públicas quanto ao 

deferimento do processamento do presente pedido de recuperação judicial 

e, após vista ao Ministério Público, consoante estabelece o art. 52, V, do 

diploma legal precitado; 

f) publique-se o edital previsto no art. 52, § 1º, da LRF, 

devendo ser, weviamente, · reguerido à requ~eranda para a remessa _ .,., 
imediata via eletrônica, da relação nominal dos credores de fi. 77, no 
---~· - - --

formato de texto; 

g) oficie-se à junta Comercial para que seja adotada a 

providência mencionada no art. 69, parágrafo único, da LRF; 

h) os credores terão o prazo de quinze (15) dias para 

apresentarem as suas habilitações ou divergências aos créditos, 

diretamente ao Administrador judicial, na forma do art. 7º, § 1º, do diploma 

legal supracitado. 

Número Verifkador: 001114021421 'í10012014::1M7170 1 
64-S-00112014/3647170 001/1.14.02~4215-3 (CN.I: .0291J 4l-fi9 2014.8 .21.0001 ) 

~ 
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i) ressalto, por fim, que os credores terão o prazo de 

trinta (30) dias para manifestarem a sua objeção ao plano de recuperação 

da devedora, a partir da publicação do edital a que alude o art. 7º, § 22 , da 

LRF, ou de acordo com o disposto art. 55, § único, do mesmo diploma legal. 

Conforme referido na inicial, consta um ação de pedido 

de falência contra a devedora, autuada sob n.º 114.0112048-3, na qual 

deverá ser certificada a presente decisão, fazendo-se conclusos aqueles 

autos. 

~tf\~ 
CJot.___s-:>~ 
el e t rôni ct 

www.tjrs.jus.br 

Intimem-se. 

Porto Alegre, 23 de setembro de 2014. 

Eliziana da Silveira Perez 

Juíza de Direito 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 
Signatário: ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ 
Nº de Série do certificado: 4EDB683802662401 F6E8B45BD222D628 
Data e hora da assinatura: 23/09/2014 16:42:15 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço 
http://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 

0011140234215300120143647170 

CERTifiCO t: ~OU F~ ~~~v.-. 
~--~---······-~--.' 
·····a: ······ ···--------··· ····-···········~ -· 
Em ... } .de . .... -0~----·-···· .. de 20.~-- •. 

1/ {o Escrivão:..... ..... • 

Número Verificador: 00 111 4021421530012014164 7170 4 
64-.5-00112014/ 3647170 001/1 .14.0234215-3 /C NJ: .0291141-69 .2014.8.21.0001 l 
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intimação - processo 00111402342153 
Foro Central Cartório da Vara de Falências, Concordatas e Insolvências 
Enviado: terça-feira, 23 de setembro de 2014 17:11 
Para: advogados@medeirosfernandes.com.br 
Prioridade: Alta 

Prezado Senhor, 

Intimo Vossa Senhoria para que remeta, com urgência, via e-mail, a 
relação de credores apresentada à f/. 77, em formato de texto, sem o uso 
de tabelas. 

Att, Viviane Argemi, Oficial Escrevente. 

Cartório da Vara de Falências, Concordatas e insolvências 
Rua Manoelito de Orne/as, n. 0 50, sala 803, fones:3210-6760 e 3210-6758 

e-mail frpoacentvfac@tj.rs.gov.br 

Para agilizar seu atendimento e localização do processo, traga informação atualizada do mesmo! 

https:/ /webmail. ~jrs . gov. br/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAABY cfNdLflA T. .. 23/09/2014 

) 
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PODER JUDICIARIO 

Juízo: Vara de Falências, Concordatas e Insolvências de Comarca de Porto Alegre 
Processo n°: 001/1 .14.0234215-3 (CNJ :.0291141-69.2014.8.21 .0001 ) 
Tipo de Ação: Recuperação de Empresa 
Autor: Matriz Construtora Ltda 
Réu: Matriz Construtora Ltda 
Local e data: Porto Alegre, 23 de setembro de 2014. 

OFÍCIO 

Ofício n°: 910/2014 (Ao responder, favor mencionar o n° do processo) 

Senhor Procurador: 

Comunico a Vossa Senhoria, para fins do incido V do art.52 da Lei 

11.101/05, que em 23/09/2014 foi DEFERIDO o processamento da recuperação 

judicial de Matriz Construtora Ltda (CNPJ 87.865.234/0001-80) , na qual foi nomeado 

administrador judicial a sociedade simples MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, representada por Ângelo dos Santos Coelho, OAB/RS 23.059, com 

escritório profissional na Rua Barão do Ubá, 621 , Porto Alegre , telefone: 3331 .0100, 

e-mail: angelo@mazzardoecoelho.com.br. 

Atenciosamente. 

Eliziana da Silveira Perez 

Juíza de Direito 

limo. Sr. 
Procurador Regional Federal da 4a Região, 
Rua Loureiro Silva, 445, 6° andar, 
Porto Alegre-RS, 
CEP.: 90.010- 420. 

Endereço: Rua Manoelito de Ornellas, 50 - Praia de Belas - Porto Alegre - CEP: 901 10230 - Fone: 
51 -3210-6500- e-mail setorial : frpoacentvfac@~ . rs . gov.br 

CNJ :.0291141-69.2014.8.21.0001 vregio - 28-21-001 /2014/3679328 

1 
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PODER JUDICIARIO 

~ 

Juízo: Vara de Falências, Concordatas e Insolvências de Comarca de Porto Alegre 
Processo n°: 001/1 .14.0234215-3 (CNJ :.0291141-69.2014.8.21 .0001 ) 
Tipo de Ação: Recuperação de Empresa 
Autor: Matriz Construtora Ltda 
Réu: Matriz Construtora Ltda 
Local e data: Porto Alegre, 23 de setembro de 2014. 

OFÍCIO 

Ofício n°: 911/2014 (Ao responder, favor mencionar o n° do processo) 

Senhor Chefe: 

Comunico a Vossa Senhoria , para fins do incido V do art.52 da Lei 

11 .101/05, que em 23/09/2014 foi DEFERIDO o processamento da recuperação 

judicial de Matriz Construtora Ltda (CNPJ 87.865.234/0001-80), na qual foi nomeado 

administrador judicial a sociedade simples MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, representada por Ângelo dos Santos Coelho, OAB/RS 23.059, com 

escritório profissional na Rua Barão do Ubá, 621 , Porto Alegre, telefone: 3331.0100, 

e-mail: angelo@mazzardoecoelho.com.br. 

Atenciosamente. 

Eliziana da Silveira Perez 

limo. Sr. 
Chefe da UNICOB-SEFAZ, 
Av. Mauá, n.0 1155, Centro, 
Porto Alegre, RS - CEP: 90.030-080. 

Juíza de Direito 

Endereço: Rua Manoelito de Ornellas, 50 - Praia de Belas - Porto Alegre - CEP: 901 10230 - Fone: 
51-3210-6500- e-mail setorial: frpoacentvfac@tj .rs .gov.br 

CNJ:. 0291141-69.2014.8.21 .0001 vregío - 28-21-001/2014/3679365 1 

7 
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PODER JUDICIÁRIO 

Juízo: Vara de Falências, Concordatas e Insolvências de Comarca de Porto Alegre 
Processo n°: 001/1 .14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21 .0001 ) 
Tipo de Ação: Recuperação de Empresa 
Autor: Matriz Construtora Ltda 
Réu: Matriz Construtora Ltda 
Local e data: Porto Alegre, 23 de setembro de 2014. 

OFÍCIO 

Ofício n°: 912/2014 (Ao responder, favor mencionar o n° do processo) 

Senhor Secretário: 

Comunico a Vossa Senhoria, para fins do incido V do art. 52 da Lei 

11.101/05, que em 23/09/2014 foi DEFERIDO o processamento da recuperação 

judicial de Matriz Construtora Ltda (CNPJ 87.865.234/0001-80), na qual foi nomeado 

administrador judicial a sociedade simples MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, representada por Ângelo dos Santos Coelho, OAB/RS 23.059, com 

escritório profissional na Rua Barão do Ubá, 621 , Porto Alegre, telefone: 3331.0100, 

e-mail: angelo@mazzardoecoelho.com.br. 

Atenciosamente. 

Eliziana da Silveira Perez 

limo. Sr. 
Secretário Municipal da Fazenda, 
Rua Siqueira Campos, n.0 1300, Centro, 
Porto Alegre, RS - CEP: 90.010-001 . 

Juíza de Direito 

Enderet,:o: Rua Manoelito de Ornellas, 50- Praia de Belas- Porto Alegre- CEP· 90110230- Fone. 
51 -3210-6500- e-rnail setorial: frpoacentvfac@tj .rs.gov.br 

CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001 vregío- 28-21-001/2014/3679401 

/7 
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PODER JUDIClARlU 

Juízo: Vara de Falências, Concordatas e Insolvências de Comarca de Porto Alegre 
Processo n°: 001/1 .14.0234215-3 (CNJ :.0291141-69.2014.8.21 .0001) 
Tipo de Ação: Recuperação de Empresa 
Autor: Matriz Construtora Ltda 
Réu: Matriz Construtora Ltda 
Local e data: Porto Alegre, 23 de setembro de 2014. 

OFÍCIO 

Ofício n°: 913/2014 (Ao responder, favor mencionar o n° do processo) 

Senhor Presidente: 

Comunico a Vossa Senhoria, para fins do parágrafo único do art.69 da 

Lei 11 .101/05, que em 23/09/2014 foi DEFERIDO o processamento da recuperação 

judicial de Matriz Construtora Ltda (CNPJ 87.865.234/0001-80), na qual foi nomeado 

administrador judicial a sociedade simples MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, representada por Ângelo dos Santos Coelho, OAB/RS 23.059, com 

escritório profissional na Rua Barão do Ubá, 621, Porto Alegre, telefone: 3331 .0100, 

e-mail: angelo@mazzardoecoelho.com.br. 

Atenciosamente. 

Eliziana da Silveira Perez 

Juíza de Direito 

limo. Sr. 
Presidente da Junta Comercial do Estado do RGS, 
Av Júlio Castilhos, n°120, Centro, 
Porto Alegre, RS- CEP: 90030-130. 

Endereço: Rua Manoelito de Ornellas, 50 - Praia de Belas - Porto Alegre - CEP: 90110230 - Fone: 
51-3210-6500- e-mail setorial: frpoacentvfac@tj .rs .gov.br 

CNJ :. 0291141 -69.2014.8.21.0001 vregío - 28-21-001 /2014/3679416 

-7 
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PODER mDICIÁRIO 

~~ 

Juízo: Vara de Falências, Concordatas e Insolvências de Comarca de Porto Alegre 
Processo n°: 00111 .14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21 .0001 ) 
Tipo de Ação: Recuperação de Empresa 
Autor: Matriz Construtora Ltda 
Réu: Matriz Construtora Ltda 
Local e data: Porto Alegre, 23 de setembro de 2014. 

OFÍCIO 

Ofício n°: 914/2014 (Ao responder, favor mencionar o n° do processo) 

Senhor Superintendente: 

Comunico a Vossa Senhoria, para fins do incido V do art. 52 da Lei 

11 .101/05, que em 23/09/2014 foi DEFERIDO o processamento da recuperação 

judicial de Matriz Construtora Ltda (CNPJ 87.865.234/0001 -80) , na qual foi nomeado 

administrador judicial a sociedade simples MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, representada por Ângelo dos Santos Coelho, OAB/RS 23.059, com 

escritório profissional na Rua Barão do Ubá, 621 , Porto Alegre, telefone: 3331 .0100, 

e-mail: angelo@mazzardoecoelho.com.br. 

Atenciosamente. 

Eliziana da Silveira Perez 

Juíza de Direito 

limo. Sr. 
Superintendente Regional da Receita Federal, 
Rua Loureiro Silva, 445, 
Porto Alegre, RS- CEP: 90.010-420. 

Endereço: Rua Manoelito de Ornellas, 50 - Praia de Belas - Porto Alegre- CEP: 90110230 - Fone: 
51 -3210-6500- e-maíl setorial: frpoacentvfac@tj.rs.gov.br 

CNJ:.02911 41-69.2014 8.21 0001 vregio - 28-21-001 /2014/3679440 

7 
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intimação - processo 001/1.14.0234215-3 
Foro Central Cartório da Vara de Falências, Concordatas e Insolvências 
Enviado: terça-feira, 23 de setembro de 2014 17:37 
Para: angelo@mazzardoecoelho.com.br 

Prezado Senhor, 

fP~v 
Intimo Vossa Senhoria de que a sociedade Simples Mazzardo e Coelho 
Advogado Associados foi nomeada Administrador Judicial nos autos do 
processo acima referido, devendo comparecer em Cartório para firmar 
compromisso. 

Att, Viviane Argemi, Oficial Escrevente. 

Cartório da Vara de Falências, Concordatas e insolvências 
Rua Manoelito de Orne/as, n. 0 50, sala 803, fones:3210-6760 e 3210-6758 

e-mail frpoacentvfac@tj.rs.gov.br 

Para agilizar seu atendimento e localização do processo, traga informação atualizada do mesmo! 

https://webmail.~jrs.gov.br/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAABYcfNdLflAT. . . 23/09/2014 



( 

.-

t 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO o . 
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COMARCA DE PORTO ALEGRE Q 
VARA DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS E INSOLVÊNCIAS l ~· \ 
Rua Manoelito de Omellas, 50- CEP:90110230 Fone: 51-3210-6500 r J 
Processo n.0

: 

Natureza: 
001/1 .14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21 .0001) 
Recuperação de Empresa 

Valor da Ação: 

Autor: 

Réu: 

Compromissado(a): 

R$ 1.679.540,36 
Matriz Construtora Ltda 
Matriz Construtora Ltda 

Mazzardo e Coelho Advogados Associados 

TERMO DE COMPROMISSO: 

Aos 25 de setembro de 2014, às 16:01, no FORO, onde se achava 

presente o(a) Dr.(a) Juiz(a) de Direito, comigo, Escrivão(ã), de seu cargo abaixo 
nomeado(a), compareceu o(a) Compromissado(a) acima, e disse que tendo sido 

nomeado(a) para servir de administrador Judicial, no presente feito, vinha prestar o 

respectivo compromisso e requeria que se lhe o deferisse, prometendo que se haverá 

com justiça e equidade no desempenho de suas funções. O que foi deferido pelo(a) 

Juiz(a)/Pretor(a). Do que, para constar, lavrei este termo, que devidamente assinado. 

Porto Alegre, 25 de setembro de 2014. 

Compromissado( 

pcaf 

62-42-001/2014/3719136 

69.2014.8.21 .0001) 

X 

Eliziana da Silveira Perez 

Juíza de Direito 

001/1 .14.0234215-·3 (CNJ:.0291141-
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Relação nominal de credores: Proc. 001/1.14.0234215-3 
João Claudio Medeiros Fernandes [jc@medeirosfernandes.com.br] 
Enviado: quarta-feira, 24 de setembro de 2014 10:04 
Para: Foro Central Cartório da Vara de Falências, Concordatas e Insolvências 
Anexos: RelaçãoNominaiCredores.docx (14 KB) 

Atendendo a decisão deste juízo , segue relação em formato de texto , 
obedecendo a regra do art . 52 , § 1° , II , da Lei 11.101/2005 . 

Atenciosamente . 

Adv . João Cláudio Medeiros Fernandes 
OAB/RS 49494 

MEDEIROS FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/RS 669 
Av . Carlos Gomes , 328 , conjs . 712 , 713 e 714 - Ed . Mercosul Center 
Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brasil 
Fone : 55 51 33282033 
Fax : 55 51 33286758 
CEP 90480 - 000 
jc@medeirosfernandes . com . br 
www . medeirosfernandes . com . br 
www . assessoriatrabalhista . adv . br 

"O advogado é indispensável à administração da justiça , sendo inviolável 
por seus atos e manifestações no exercício da profissão , nos limites da 
lei " 
(art . 133 da Constituição da República Federativa do Brasil). 

-----Mensagem original-----
De : Foro Central Cartório da Vara de Falências , Concordatas e Insolvências 
[mailto : frpoacentvfac@ti . rs . qov . br ] 
Enviada em : terça- feira , 23 de setembro de 2014 17 : 11 
Para : advogados@medeirosfernandes . com . br 
Assunto : intimação - processo 00111402342153 
Prioridade : Alta 

Prezado Senhor , 

( Intimo Vossa Senhoria para que remeta , com urgência , via e-mail , a relação 
de credores apresentada à fl . 77 , em formato de texto , sem o uso de 
tabelas . 

Att , Viviane Argemi , Oficial Escrevente . 

Cartório da Vara de Falências , Concordatas e insolvências Rua Manoelito de 
Orne l as , n . 0 50 , sala 803 , fones : 3210 - 6760 e 32 10- 6758 e-mail 
frpoacentvfac@tj . rs . gov . br<mailto : frpoacentvfac@tj . rs . gov . br><mailto : frpoa 
centvfac@tj . rs . gov . br> 

Para agilizar seu atendimento e localização do processo , traga informação 
atualizada do mesmo! 

JjO 
# 

https://webmail.~jrs.gov.br/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAABYcfNdLflAT.. . 26/09/2014 
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RELAÇÃO NOMINAL DE CREDORES: MATRIZ CONSTRUTORA L TOA. 

TRABALHISTAS (CLASSE 1): JOÃO ARCANJO-R$8.750,00; ARI LOPES-R$9.834,00; ANA PAULA 
SCARPARO MUCCILLO- R$18.500,00; CRÉDITO C/ PRIVILÉGIO ESPECIAL (CLASSE IV): 
MEDEIROS FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS-R$ 480.000,00; ENGENHEIRO JOSÉ 
ANTONIO SARAIVA HIRT-R$360.000,00; CRÉDITOS QUIROGRÁFARIOS (CLASSE VI) : 
TRANSCONTINETAL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A-R$180.278,85; DEMHAB DEPARTAMENTO 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-R$615.362,50; CONDOMINIO EDIFICIO SAINT LEGER-R$6.815,00. 

1 

~~ 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIARIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 506/2014, expedida 

em 26 de setembro de 2014, foi disponibilizada na edição nº 

5412 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 29/09/2014, 

considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, 

em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11 .419/2006. Dou 

fé. 

001/1.14.0234215-3 

0291141-69 . 2014.8.21.0001) 

(CNJ 

Matriz Construtora Ltda (pp . 

J oao Adalberto 

Fernandes e João 

Medeiros 

Claudio 

Medeiros Fernandes) X Mat riz 

Construtora Ltda (sem 

represen tação nos autos) . Intimação 

da recuperanda para recolher as 

custas para publicação do e d ital, 

no total de 2489 caracteres. 

Porto Alegre, JJG/os/ 1S 

~ 
Escrivão(ã) I Oficial Ajudante 

~ 
~ 

.....)..:J~ 

~ 



M EDE I ROS FERNANDES 
ADVOCAOOS ASSO<;: lADOS 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DE 

FALÊNCIAS, CONCORDATAS E INSOLVÊNCIAS DA COMARCA DE PORTO ALEGRE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

PROCESSO Nº 

001/1.14.0234215-3 
( .. ~ 
N ...... 
(j'o 
I") 
(S) 

v ..... 
(S) 

~ 
(!•o 

% 
t-'> 
v 
~~ 
r..... 

MATRIZ CONSTRUTORA LTDA. (em Recuperação Judicial), vem, 

respeitosamente, ante Vossa Excelência, em atenção a NE 506/2014, requer a juntada da 

guia de custas para a publicação do edital devidamente paga. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Av. Ca rlos Gomes, 328- Conjs. 712, 713 e 714 ·· CEP 90480-000- Porto Alegre- RS 
Fone: (51) 3328.2033 ·· Fax : (51.) 3328.6758 - advogados@medeirosfernandes.com.br 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
Vara de Falências, Concordatas e Insolvências da Comarca de Porto Alegre ~ 

r--N-"d_a_G_u-la---------.--D-at_a_d_e_E_m-is-sã-o~~~ GUIA ÚNICA DE CUSTAS 

Processo: 001/1 .14.0234215-3 
Número CNJ: 
Requerente: 
Requerido: 

Natureza: Custas de Atos Isolados 
-+ Pagante: matriz construtora Ltda 

~TAE1L_A1 _ . . . DESPESA 
1 ~Ul1 Despesas com Publicação de Edital (2489 carct) 

001 14/0257126 30/09/2014 cJ?"" 

TOTAL : 

URC atual: 

UPF atual: 

27,6500 

14,5500 

Via Poder Judicitlrio 

VALOR 
248,90 248,9000 R$ 

248 , 90 

--~---------------------------------------------------------------- ----------------------
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Vara de Falências, Concordatas e Insolvências da Comarca de Porto Alegre 

GUIA ÚNICA DE CUSTAS 

Processo: 00111 .14.0234215-3 
Número CNJ: 
Requerente: 
Requerido: 
Natureza: Custas de Atos Isolados 

-+ Pagante: matriz construtora Ltda 

TABELA DESPESA 
EDITAL . l . ... Despesas com Publicação de Edital (2489 carct) 

N• da Guia 
001.14/0257126 

Data de Emissão 
30/09/2014 

URC atual: 

UPF atual: 

VALOR 

27,6500 

14,5500 

Via da Parte 

248,90 248 , 9000 R$ 

l____------------------------------------------------T-OT_M_: ---2-48-,9-0 ------~~ 

Nome 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

GUIA ÚNICA DE CUSTAS 

matriz construtora Lida 

Vara de Falências, Concordatas e Insolvências da Comarca de Porto Alegre 

N" da Guia 
001.14/0257126 

Via do Banco 

Data de Emissão 
30/09/2014 

Processo 
001/1.14.0234215-3 

1.9 Moeda Corrente D Valor 
2.7Cheque D 248,90 tP-F/C-NPJ 

O PAGAMENTO SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL- BANRISUL 

------------------------------------------~~~~~ 
Autenticação Mecânica - FICHA DE CAIXA 

89660000002-1 48900041111 - 1 02014103010-4 01140257126-6 



Impressão- Banrisul [1412085570484] 
. ~ 

*********************************** * **************** 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIARIO - RS 

COMPROVANTE CUSTAS JUDICIAIS 
**************************************************** 
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S . A 

AGENCIA 0015 CONTA : 35 . 007604 . 0 - 7 
DATA PGTO 30/09/2014 HORA : 10 : 59 : 31 
DATA DÉBITO : 30/09/2014 
EQPTO 9998 NSU : 501385/241279 
DEPOSITANTE : JOAO A MEDEIROS FERNANDES 

VALOR DEPOSITO : R$ 248 , 90 

CÓDIGO DE BARRAS : 
89660000002 - 48900041111 - 02014103010 - 01140257126 

AUTENTICAÇÃO : 
BERGS001599982412793009201400000024890 

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE *** 
**************************************************** 

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Edital do Art. 52, § 1° e Aviso do artigo 7°, § 1° da Lei 

11.101/05 

Vara de Falências, Concordatas e Insolvências -

Comarca de Porto Alegre Natureza: Recuperação de 

Empresa Processo: 001/1.14.0234215-3 

(CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001). Autor: Matriz 

Construtora Ltda. Réu: Matriz Construtora Ltda. 

Objeto: Ficam intimados os credores, o devedor ou 

seus sócios e demais interessados de que a empresa 

supra propôs pedido de recuperação judicial e, em 
23/09/2014, foi deferido o processamento da 

recuperação judicial supra mencionada, nomeando 

administrador judicial Mazzardo e Coelho Advogados 

Associados, representado por Ângelo dos Santos 

Coelho, OAB/RS 23.059, com escritório profissional 
na Rua Barão do Ubá, 621, Porto Alegre, RS, 

telefone: 3331.0100, e-maíl: 

angelo@mazzardoecoelho.com.br, e deferindo à 
recuperanda o prazo de 60 dias para apresentação do 

plano de recuperação. Determina a suspensão de 

todas as ações e execuções que tramitam contra a 

requerente, nos termos do art. 6° da Lei 11.101/05 e 
observadas as exceções de que tratam os§§ 1°, 2° e 

7° do mesmo dispositivo legal e aquelas mencionadas 

pelo art. 49, §§ 3° e 4°, todos da LRF, cabendo à 
devedora proceder na comunicação aos respectivos 

Juízos. Determina a suspensão do curso dos prazos 

de prescrição das ações e execuções em face do 

devedor pelo prazo improrrogável de cento e oitenta 

(180) dias, conforme o art. 6°, § 4° da Lei de 

Recuperação e Falência. A recuperanda deverá 

apresentar mensalmente, enquanto se processar a 

recuperação, as contas demonstrativas de receitas e 

despesas, sob pena de destituição de seus 

administradores, nos termos do art. 52, IV, da Lei 

11.101/05. Ficam, também, avisados os credores nos 

termos do §1°, do art.7° da Lei 11.101/05, de que 

dispõem do prazo de 15 dias para oferecerem ao 



administrador judicial suas habilitações ou suas 

divergências quanto aos créditos abaixo relacionados: 
Relação de Credores: TRABALHISTAS (CLASSE 1): 

JOÃO ARCANJO-R$8.750,00; ARI LOPES
R$9.834,00; ANA PAULA SCARPARO MUCCILLO

R$18.500,00; CRÉDITO C/ PRIVILÉGIO ESPECIAL 

(CLASSE IV): MEDEIROS FERNANDES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS-R$ 480.000, 00; 

ENGENHEIRO JOSÉ ANTONIO SARAIVA HIRT

R$360.000,00; CRÉDITOS QUIROGRÁFARIOS 

(CLASSE VI): TRANSCONTINETAL NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A-R$180.278,85; DEMHAB 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
R$615.362,50; CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT 
LEGER-R$6.815,00. Porto Alegre, 26 de setembro de 

2014. SERVIDOR: Paulo Ciríaco Aquino Ferreira. 
JUÍZA: Eliziana da Silveira Perez. 

Pago R$ 248,90- Guia n.0 001.14/0257126 

2489 CARACTERES 

CERTIDÃO 
CERTIFICO QUE, nesta data, encaminhei o presente 

edital para publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 

Porto Alegre, 09 de outubro de 2014. 



publicação de edital- processo 0011 1402342153 

publicação de edital - processo 00111402342153 
Foro Central Cartório da Vara de Falências, Concordatas e Insolvências 
Enviado: quinta-feira, 9 de outubro de 2014 13:41 
Para: DAG - Publicação de Editais 
Anexos: edital.odt (22 KB) 

Boa tarde, 

Segue edital para publicação. 

Att, Viviane Argemi, Oficial Escrevente. 

Cartório da Vara de Falências, Concordatas e insolvências 
Rua Manoelito de Orne/as, n.0 50, sala 803, fones:3210-6760 e 3210-6758 

e-mail frpoacentvfac@t;.rs.gov.br 

Página 1 de 1 

Para agilizar seu atendimento e localização do processo, traga informação atualizada do mesmo! 



VISTA 
F AÇO estes autos co · . . Em lO tlQ./2014 m VIsta ao Mmlstério Público. 

/ 
~ ,v---// -~/r 

/% / // 



Ministério Público do Rio Grande do Sul 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO DE 

EMPRESAS DE PORTO ALEGRE 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
V ARA DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS E INSOLVÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 1.14.0234215-3 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Matriz Construtora Ltda. 

MM. Juíza: 

Ciente o Ministério Público da decisão 
presente às fls . 100 a 101, verso, destes autos. 

Ciente, também, dos termos da certidão 
de fl. 116, verso. 

Porto Alegre, 13 de outubro de 2014, 
segunda-feira. 

AV. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 80/5° TORRE NORTE - CEP 90050190-



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER WDICIÁRIO 

Juízo: 148 Vara Cível do Foro Central de Comarca de Porto Alegre 
Processo n°: 001/1 .13.0107271-1 (CNJ :.0124026-57.2013.8.21 .0001) 
Tipo de Ação: Sumário - Outros - Fase de cumprimento de sentença 
Autor: Condomínio Edifício Saint Leger 
Réu: Matriz Empreendimentos lmobiliarios Ltda e qutros 
Local e data: Porto Alegre, 29 de setembro de 2014. 

OFÍCIO 

Ofício n°: 1170/2014 (Ao responder, favor mencionar o n° do processo) 

Senhor(a) Juiz(a): 

~ 

Comunico a Vossa Excelência, a SUSPENSÃO da presente demanda pelo praz~e 
180 (cento e oitenta) dias, na forma do art. 6°, §4°, da Lei n.0 11 .101/05, tendo em vista o deferimf!!JtO 
do processamento da recuperação judicial da empresa ora ré Matriz Construtora Ltda.. &:: 

Atenciosamente. 

Exmo(a) Sr(a) 
Juiz(a) de Direito 

Maria Lucia Boutros Buchain Zoch Rodrigues 

Juíza de Direito 

Vara de Falências, Concordatas e Insolvências de Porto Alegre 

,.."') 
(SI 

v -(SI 

·~ (j'o 

~ ,.. . ., 
00 
'::9 ,...., 
..... 

Endereço: Rua Manoelito de Ornellas, 50- Praia de Belas- Porto Alegre- CEP: 90110230- Fone: 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA FAZENDA 

RECEITA ESTADUAL 
DELEGACIA DA RECEITA ESTADUAL DE PORTO ALEGRE 

AGÊNCIA UNIDADE DE COBRANÇA 

Ofício n° 2046/14 Porto Alegre, 17 de outubro de 2014. 

Senhora Juíza: 

Info rmamos que em nome de MATRIZ CONSTRUTORA LTDA, (CNPJ n° 
87.865.234/0001-80), não constam débitos inscritos como D ívida Ativa, confor me tela em anexo, 
ressalva ndo-se a possibil idade de vir a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posterio re 
verificações. 

Respeitosamente, 

Exma. Sra. 
Eliziana da Si lve ira Perez 
Juiza de Direito 
Vara de Falê ncias, Concordatas e Insolvê ncias 
Comarca de Porto Alegre 

ta Estadu al 
ICOB/P DRE 

676733 



SECRETARIA DA FAZENDA 
SISTEMA DE CONTROLE DA DIVIDA ATIVA 
DEBITOS DAT/AUL DE UMA EMPRESA 

CGC/TE : 0000000000 CNPJ : 87865234 000180 

SISTEMA 02 PROCERGS 
OPCAO 492 17/10/14 

PAG .: 000 09 : 40 : 47 

CPF : 00000000000 GERAL : S (S/N) 
J - 00000000/0000 - 00 o 

CGC/TE NRO . DEB MOD CPM ENQ D. FASE FASE COBRANCA PPG SLD EM 17/10 RA 

SALDO A MAIOR : N (S/N) DEBITOS LIQUIDADOS : N (S/N) RESPONSABILIDADE : S (S/N) 
SOMENTE TOTAIS : N (S/N) EMITIR RELACAO : N (S/N) IMPRESSORA : PISFOOA7 
~~SG : 2520 - CNPJ NAO CADASTRADO 
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AR AVISODE 
RECEBIMENTO 64.300.ot ; 

Procurador Regional Federal da 4° Região 

Avenida Loureiro da Silva , 445 
6° andar - Centro Histórico 
90010-420 Porto Alegre - RS 

AR152471881JL 

I 1111111111111111111111111111111 
ENDERECO PARA DEVOLUCÃO O() AR 
Vara de Falências, Concordatas é Insolvencias 
Rua Mario Luiz Veras Vidor , 10 
Sala 680 - Praia de Belas 
90110-160 Porto Alegre - RS 

(OPCIONAL) 

1111111111111111111111111111111111111111 
ENDERECO PARA DEVOLUCÃO D() AR 
Vara de Falências, Concordatas é Insolvencias 
Rua Mario Luiz Veras Vidor , 10 
Sala 680 - Praia de Belas 
90110-160 Porto Alegre - RS 

DECLARAÇÁO DE CONTEÚDO (OPCIONAL) 

OF 914/2014, 001/1.14.0234215-3 

ASSINATURA DO RECEBEDOR 

NOME LEGíVEL DO RECEBEDOR 

~ 

TENTATIVAS DE ENTREGA 

I" DATA _ /_/ _ _ :_ h 

2• DATA _/_/ __ :_h' 

I 
3• DATA _/_/ __ :_). 

\ 
MOTIVO DA DEVOLUÇÃO 

[I) Mudou-se [I] Rea~sado 
[!) End. Insuficiente [I) Não Procurado 

12] Não Existe o W [!] Ausente 

[!] Desconhecido [!] Falecido 

IIJ Outros k'~---• 

~IOTIVO DA DEVOLUÇÃO 

[I) Mudou-se [I] Recusado 

[!) End. Insuficiente [I) Não Procurado 

(I] Não Existe o W [!] Ausente 

[!) Desconhecido [!) Falecido 

IIJ Outros - ----- - - -----

,. 

UNIDAilt llt ENTREGA 
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AR A VISO DE AGENCIA AC CENTRAL DE PORTO 

RECEBIMENTO 64 .300.01 ~ ALEGRE 

CONTRATO 

9912243834 

Avenida Mauá , 1.155 

Centro Histórico 
90030-080 Porto Alegre - RS 

AR152471895JL 

I 11111111111111111111111111111 
ENDERECO PARA DEVOLUCÃO D() AR 
Vara de Fafências, Concordatas ~ Insolvencias 
Rua Mario Luiz Veras Vidor , 10 
Sala 680 - Praia de Belas 
90110-160 Porto Alegre - RS 

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (OPCIONAL) 

OF 911/2014, 001/1.14.0234215-3 

·ASSINATURA DO RECEBEDOR 

~Q 
NOME LEGlVEL DO RECEBEDOR 

A mo.. ~oo ~c 

.j 

TENTATIVAS DE ENTREGA 

I' DATA _/_/ __ :_h 

2" DATA _/_/ __ :_ b 

3" DATA _/_/ __ :_b 

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO 

[I] Mudou-se 

(I] End. Insuficiente 

[I) Não Existe o N" 

E] Desconhecido 

[I) Recusado 

[!] Não Procurado 

12] Ausente 

[!} Falecido 

[!] Outros _____________ _ 



..r 

~y 

..... 
:::> 
(/) 

Bo 
W
<>0::: 
~-~ 
"'O " cO 
li::) 
o-:J 
<>o:: 
ow 
<>o 
~o 
&'la_ 

Q) 
:::::J 
O> 
Q) 
cn 
Q) 
:::::J 

<i. 
O" 

a: 
c <( 

<( o 
cn 

t- o ..q-....... 
Z:::::J-r- ~ 
:::J co o 

cn~ 
.., Q) I .. ....... -ç'l o 

cn ~ t<U 
Q) - > 
co ..)"' ' ·~ o Q (.) ....... cn 
c E UJ 
~wo 

~ 

lt~S 

Lt~! \.Uil.ll~IU\ I M.l""' ..,...,.,..,..,...,....,. • ..,..,~ ...... ~· ~"" "'. ALEGRE 

<( I Secretário Municipal da Fazenda 
co 
<( 
<( 
o Rua Siqueira Campos , 1300 
o Centro Histórico 
(J) 
c:r:: 90010-001 Porto Alegre - RS 
LU AR152471904JL 

~ I li 11 I li 11111 111 I I I li I LU 
::E 

END~RE~P PARA DEVOLU~ÃO PvP AR o Vara e Fa encias, Concordatas Inso vencias U) Rua Mario Luiz Veras Vidor , 10 

ex: Sala 680 - Praia de Belas 

:5 
90110-160 Porto Alegre - RS 

o DECLARAÇAO DE CONTEUDO (OPCIONAL) 

u 

.. 

9912243834 

TENTATIVAS DE ENTREGA 

l"DATA _/_/ __ :_h 

2"DATA _!_/ __ :_h 

3" DATA _/_/ __ :_ h 

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO 

[!] Mudou-se 

IIJ End. Insuficiente 

[2] Não Existe o N" 

[!] Desconhecido 

0 Recusado 

(!] Não Procurado 

12] Ausente 

[!] Falecido 

[!] Outros--------------



JUCERGS «< 
.Junta Comercial do Rio Grande do Sul 

OF.JUCERGS N ° 958/2014 Porto Alegre4 16 de outubro de 2014. 

Excelentíssima Senhora Juíza: 

Informo a Vossa Excelência que foi recebido, nesta JUCERGS, 
o Ofício de n° 913/2014, relativo ao processo de n° 0()111.14.0234215-3. 

Cumpre informar que o referido Ofício, para conhecimento de 
terceiros, foi devidamente anexado ao prontuári6 da empresa MATRIZ . 
CONSTRUTORA L TOA., registrada sob n° 43 2 0044037-9, constando a 
expressão "em recuperação judicial" no registro da mesma, conforme determinai o 
art. 69, §único, da Lei n° 11.101/05. 

Respeitosamente, 

Excelentís~ima Senhora ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ~ 
DD. Juíza de Direito da Vara de Falências, Concordatas 
e Insolvências da Comarca de Porto Alegre, 
Rua Manoelito de Ornellas n° 50- ~raia de Belas, 
90110-230- PORTO ALEGRE - RS. 

Tamires/Tamires 

í 
I 

~ 

~ 
§ 
UJ 

~ 
gl 

§ 
LL. 

~ 

~ 
(S) ...,. 
r~ 
Cf"• 
t·') 
c:;) 

...-r . 

...... 
(S) 

\:! .... -r?. 
•S> -~? 
(1". 
c:;) 



\,j) 

~~ 

(]) 
::J 
C> 
Q) 
cn 
(]) 
::J 
O" .. 

<C a: 
c <( 

<C o <( 

1-
cn 

tO 

o 
<( 

z 
...... -.::r <( 

::J T""" 
Cl 

::;,roa ~ 
o 

cn C\1 
V1 

..., 2 ~, .. 
a:: 
w 

cn -<,1 o > 

..... 

(]) - lctS ; :::> ~ .Q1·8 (/) 

80 
w-

...... cn 

o o:: § E w 
~-~ 

::E 

..:-
"""") w o o 

uü 
cO 

Vl 

a::) 

~ a:: 

o""? 

:5 
o o:: 

o 
u 

ow 
00 
~ 
&'l~ 

,pc oA 

(ORRE .. Io
,l AR AVISODE AGENCIA ACCENTRALDEPORTO 

. ' l RECEBIMENTO 64.300.0 I ~ ALEGRE 

CONTRATO 

9912243834 
DESTINATARIO: 

Presidente da Junta Comercial do Estado do RGS 

Avenida Júlio de Castilhos , 120 
Centro Histórico 
90030-130 Porto Alegre - RS 

AR152471918JL 

I 111111111111111111111111111111 
ENDEREC.P PARA DEVOLUCÃO DQ AR 
Vara de Fafimcias, Concordatas é Insolvencias 
Rua Mario Luiz Veras Vidor , 10 
Sala 680 - Praia de Belas 
90110-160 Porto Alegre - RS 

DECLARAÇAO DE CONTEUDO (OPCIONAL) 

OF 913/2014, 001/1.14.0234215-3 

ASSINATURA DO RECEBEDOR 

' ) 

TENTATIVAS DE ENTREGA 

1" DATA 

2" DATA _/_/ ___ : 

3" DATA _/_/ __ : 

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO 

[!] Mudou-se [I] Recusado 

[D End. Insuficiente [I) Não Procurado 

(I] Não Existe o N" [!] Ausente 

[!] Desconhecido [!] Falecido 

[!] Outros--------------

~ 
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
COORDENAÇÃO JURÍDICA 

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara da Falências ... 

00111.14.0234215-3 

O Departamento Municipal de Habitação, autarquia por força 
da lei municipal2902/65, representado pelo procurador municipal que subscreve, 
vem diante de V.Exa. dizer e requerer o seguinte: 

A empresa recuperanda, Matriz Construtora Ltda., ao requerer 
sua recuperação judicial informou que sofre também pedido de falência sob n° 
001/1.14.0112048-3, pediu a juntada dos processos, mas deixou de informar o seu 
débido, que conforme os parâmetros judiciais para sua atualização, corresponde a R$ 
3.053.602,21, relacionada a fls. 40 dos autos. 

A fls. 32 deixa de relacionar esta dívida acima referida, decorrente 
de execução judicial de notas promissórias, onde a recuperanda foi sucumbente nos 

~ embargos que promoveu. Junta documentação comprobatória. Este é o grosso da 
dívida frente ao DEMHAB, no qual se fundou o pedido de falência, cujo processo 
está suspenso. 

Assim, deve ser arrolado tal crédito. 

O plano de recuperação apresentado é fictício. A recuperanda é 
mera fachada para a atuação do Senhor Telmo Yurgel, que aposta todas suas 
esperanças na utlização do terreno nominalmente na titularidade da outra empresa em 
recuperação do mesmo senhor. Com um mesmo terreno pretende recuperar a empresa 
Matriz Construtora Ltda bem como a Yurgel Obras Civis Ltda., em recuperação pelo 
processo 001.1.07.0216873-8. 

Diz a empresa Matriz que a outra recuperanda Yurgel Obras C i vil 
pretende construir no terreno e lhe destinar em pagamento 1 ,5 por cento de cada 
unidade. E que o benefícioa pretendido com a recuperação atinge apenas ao montante 
de R$ 1.007.724,21. 
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
COORDENAÇÃO JURÍDICA 

Ora, o valor que a recuperanda tem em expectativa receber não 
alcança um terço de sua dívida com o DEMHAB. 

O terreno tecnicamente não comporta 780 unidades. As empresas 
não tem lastro para investimento desta envergadura. 

A empresa Matriz deixou inconclusos para o DEMHAB vanos 
conjuntos residenciais. Politicamente entabulou um acordo leonino se utilizando de 
proposta similar, que se mostrou totalmente inviável, por isto foi movida a execução 
das cártulas. Toda a matéria foi discutida nos embargos e transitou em julgado. Não 
cabe mais qualquer alegação sobre eventual culpa do DEMHAB. 

Não bastam meras alegações. Laudo técnico deverá demonstrar a 
vilabilidade da proposta aqui apresentada, de molde a satisfazer a dívida frente ao 
DEMHAB. 

Merecem andar jntos os processos de falência e recuperação da 
empresa Matriz, bem como o da recuperação da Yurgel Obras Civis Ltda., todas 
empresas que orbitam em tomo do Senhor Telmo Kaplanski Yurgel, de fato o agente 
econômico da atividade das referidas empresas. 

Deferimento. 

Porto Alegre, 04 de novembro de 



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA MM. 
CONCORDATAS E INSOLVÊNCIAS 

VARA DE FALÊNCIAS } u 
PROCESSO N. 001/1.14.0234215-3 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 'SAINT LEGER, já 
qualificado nos autos da ação RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DE MATRÍZ 
CONSTRUTORA L TDA vem, respeitosamente, por seu procurador, à 
presença de V. Exa. dizer e requerer o que segue: 

Reitera os termos da três habilitações de créditos referente 
as quotas condominiais das Lojas que pertencem a empresa Matriz 
Construtora e que se encontram-se no prédio do Condomínio. 

P. Deferimento 
Porto Alegre, 6 d novembro de 20 14 
P.p. 

I = 



EST.ADO DO RIO C7RANDEDO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 

Vistos. 

1.1ntime-se a requerente (DEMHAB) de fls. 127/128 de que 

deverá proceder na forma disposta no art. 7º, § 1 º, da Lei 11.101/2005, 

apresentando ao Administrador suas habilitações ou divergências 

quanto aos créditos constantes na relação de credores publicada às fls. 

116-v, observando o prazo legal de 15 dias da publicação e, caso 

decorrido, proceder na forma prevista no art. 1 O, da mesma Lei. 

Quanto ao requerimento de processamento conjunto do 

pedido de falência por ela ajuizado, bem como da ação de recuperação 

judicial da sociedade empresária Yurgel Obras Civis Ltda., vai indeferido, 

uma vez que, relativamente à primeira, ocorre a suspensão do pedido de 

falência quando do ajuizamento de pedido de recuperação, na forma do 

art. 96, VIl, da LREF e, quanto à segunda, em princípio, o 

processamento é distinto, uma vez que não constitui grupo econômico o 

simples fato de possuir sócios idênticos, devendo, para tanto, haver o 

reconhecimento judicial, o que deve ser analisado pelo Administrador, se 

assim entender. 

Deverá, também, regularizar sua representação processual ~ 

nestes autos, juntando o instrumento de procuração. 

2.Devolvam-se as cópias que estão na contracapa a quem w-
de direito. 

Número Verificador: 0011140234215300120144386306 1 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

3.Certifique-se o decurso do prazo da nota de fls . 101-

A/1 02, bem como aguardem-se as respostas aos ofícios expedidos. 

4.1ntime-se o Administrador para informar se procedeu na 

forma disposta no art. 22, I, "a", da LERF. (1/ 

5.Sem prejuízo, aguarde-se o decurso do prazo para a 

apresentação da re.lação de credores a ser apresentada pelo 

Administrador. a---

Em 11/11/2014 

Eliziana da Silveira Perez, 
Juíza de Direito . 

.------· ---,-----·-----------

www.tjrs.jus.br 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 
Signatário: ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ 

Nº de Série do certificado: 4EDB683802662401 F6E8B45BD222D628 

Data e hora da assinatura: 11/11/201415:41 :12 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço 

http://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 

0011140234215300120144386306 

Número Verificador: 0011140234215300120144386306 2 
ÜÜ1 /1.14 0?::14?1 "l -~ /r.l\11 · (l')Q11 111_&:0 ')fli 11 O 'H 1\IV H \ 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 600/2014, expedida 

em 11 de novembro de 2014, foi disponibilizada na edição nº 

5445 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 13/11/2014, 

considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, 

em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou 

fé. 

001 / 1.14.0234215-3 

0291141-69.2014 . 8.21.0001) 

(CNJ 

Matriz Construtora 

Adalberto 

Ltda (pp. 

Joao 

Fernandes e João 

Medeiros 

Claudio 

Medeiros Fernandes) X Matriz 

Construtora Ltda (sem 

representação nos autos) . 

Intimados: Mazzardo. e Coelho 

Advogados Associados (pp. Angelo 

Santos Coelho) e Departamento 

Municipal de Habitação (pp. Luis 

Carlos Pellenz). Intime-se a 

requerente (DEMHAB) de fls. 127/128 

de que deverá proceder na forma 

disposta no art. 7 º I § 1º I da Lei 

11.101 / 2005 1 apresentando ao 

Administrador suas habilitações ou . 

divergências quanto aos créditos 

constantes na relação de credores 

publicada às fls. 116-vl observando 

o prazo legal de 15 dias da 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

publicação caso decorrido, 

proceder na forma prevista no art. 

da mesma Lei . Quanto ao 

processamento requerimento de 

conjunto do pedido de falência por 

ela ajuizado, bem como da ação de 

recuperação judicial da sociedade 

empresária Yurgel Obras Civis 

Ltda., vai indeferido, uma vez que, 

relativamente à primeira, ocorre a 

suspensão do pedido de falência 

quando do ajuizamento de pedido de 

recuperação, na forma do art. 96, 

VII, da LREF e, quanto à segunda, 

em princípio, o processamento é 

distinto, uma vez que não constitui 

grupo econômico o simples fato de 

possuir sócios idênticos, devendo, 

para tanto, haver o reconhecimento 

judicial, o que deve ser analisado 

pelo Administrador, se assim 

entender. 

regularizar 

Deverá, também, 

sua representação 

processual nestes autos, juntando o 

instrumento de procuração. 

Devolvam-se as cópias que estão na 

contracapa a quem de direito 

(DEMHAB) . Intime-se o Administrador 

para informar se procedeu na forma 

disposta no art. 22, I, "a", da 

LERF. Sem prejuízo, aguarde-se o 

decurso do prazo para a 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

apresentação da relação de credores 

a ser apresentada pelo 

Administrador. 

Porto Alegre, Ao.iAJ IAy 

Escrivão(ã) I Oficial Ajudante t 



P R O C U R A ~ Ã O 

Pelo presente instrumento particular, o DEPARTAMENTO 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- DEMHAB, Autarquia Municipal criada pela 
Lei n° 2.902, de 30 de dezembro de 1965, com sede nesta Capital, na Avenida Princesa 
Isabel n° 1115, telefone n° 3289.7200, inscrito no CGC/MF sob o n° 92.965.870/0001-13, 
neste ato representado pelo seu Diretor Geral, EVERTON LUÍS GOMES BRAZ, 
brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n° 644.533.910-72, Carteira de 
Identidade n° 8053197144, residente e domiciliado nesta Capital, nomeia e constitui seus 
procuradores os advogados; JOSÉ NATAL ARAÚJO DE SOUZA, brasileiro, casado, ~ 
Coordenador Jurídico, inscrito na OAB/RS sob o n° 41.257; ANTONIO FERNANDO !:!:i! 

~ MOUSSALLE, brasileiro, casado, inscrito na OAB/RS sob o n° 26.559; FERNANDO ~ 
...... 

DAMIANI DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, inscrito na OAB/RS sob o n° 18.477; 
ISABEL CRISTINA SORIANO DA SILVA, brasileira, solteira, inscrita na OAB/RS sob ~ 

~ o n° 16.919; LEANDRO CELENTE DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, inscrito na ~ 

OAB/RS sob o n° 56.014; LUÍS CARLOS PELLENZ, brasileiro, divorciado, inscrito na ; 
OAB/RS sob o n° 21.694; LUÍS FELIPE VAZ ALVES, brasileiro, casado, inscrito na ~ 
OAB/RS sob o n° 17.345; MANUELA BONOTTO KELEN PEDRESCHI, brasileira, ~ 

• . .o 
casada, inscrita na OAB/RS sob o n° 71.493; PAULA VAZ PINTO ALVES, brasileira, ~ 

C!;) 

viúva, inscrita na OAB/RS sob o n° 55.699; PAULO ROBERTO LUFT PINHO, ~ 

brasileiro, divorciado, inscrito na OAB/RS sob o n° 35.300; SILVIO PEREIRA FILHO, Z 
brasileiro, casado, inscrito na OAB/RS sob o n° 22.668; VALTAIR JOSÉ VIEIRA, ~ 

....... 
brasileiro, casado, inscrito na OAB/RS sob o n° 55.600; para representar a Autarquia em ~ 

qualquer ação ou processo judicial ou extrajudicial em que seja autora, ré, assistente, -,o 

oponente ou de qualquer forma interessada, praticar todos os demais atos necessários ao bom 'i::! 

e fiel desempenho do presente mandato, sendo que, em relação ao primeiro outorgado, 
confere, ainda, os poderes de receber citações, intimações, notificações, além de acordar, 
transigir e desistir. 

Porto Alegre, 29 de setembro de 2014. 

~f 
Diretor Geral 

DEMHAB 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Juízo: Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Comarca de Porto 
Alegre 
Processo nº: 001/1 .14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 
Tipo de Ação: Recuperação de Empresa 
Autor: Matriz Construtora Ltda 
Réu: Matriz Construtora Ltda 
Local e data: Porto Alegre, 05 de dezembro de 2014. 

CERTIDÃO 

Certifico que, em cumprimento ao despacho de fls. 287, item 
"3", desentranhei os documentos de fls. 134/139 e · ntei ao feito 11403096814 - BALANCETES. 
Nada mais. 

Dou fé. 

Escrivão(ã)/ 

Endereço: Rua Manoelito de Ornellas, 50 - Praia de Belas - Porto Alegre - CEP: 90110230 - Fone: 
k 1 _ q') 1 n-Rr;no 



MAZZARDO & ·coE(HO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

EXMO. st{~sdbif.86 JUIZ DE DIREITO DA VARA DE DIREITO 

EMPRESARIAL, RECUPERAÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS: 2/1 
\) (Foro Central 11) 

PROCESSO Nº 001/1.14.0234215-3 

MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, administradora judicial nomeada nos 
autos da recuperação judicial de MATRIZ 
CONSTRUTORA LTDA., vem, respeitosamente 
perante V. Exa., em atenção à nota de expediente nº 
600/2014, informar o que segue. 

Inicialmente, o administrador pede escusas pela demora em 
informar o cumprimento da determinação contida no artigo 22, I, "a", 
da Lei 11.101/05. No entanto, como se demonstrará nas linhas 
seguintes, o atraso é plenamente justificável, e decorre da demora em 
obter informações acerca do resultado do AR enviado ao credor 
trabalhista Ari Lopes. 

De acordo com os documentos anexos, o administrador judicial 
procedeu conforme preceitua o artigo 22, I, "a", da Lei 11.101/05, 
encaminhando correspondência aos credores arrolados no rol 
apresentado pela recuperanda. 

De todas as correspondências, retornaram com cumprimento 
positivo aquelas encaminhadas aos seguintes credores: Ana Paula 
Scarparo; Condomínio Edifício Saint Leger; Demhab - Departamento 
Municipal de Habitação; José Antônio Saraiva Hirt; Medeiros 
Fernandes Advogados Associados; e Transcontinental Negócios 
Imobiliários. 

Por outro lado, o administrador vem encontrando dificuldades 
para informar da recuperação judicial os demais dois credores 
trabalhistas, quais sejam, Ari Lopes e João Arcanjo. Primeiro, pois, à 



MAZZARDO & COELHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

. d des_de.J986 
mmgua e maiores informações, o próprio administrador teve de 

diligenciar no intuio de lograr avisá-los do processo de recuperação 

judicial da empresa Matriz Construtora. Para tanto, teve de realizar 

buscas no sítio de TRT4 e posteriormente no sítio da OAB/RS, a fim de 

descobrir os procuradores que representaram cada um dos 

reclamantes nas respectivas reclamatórias trabalhistas, bem como os 
números telefônicos. 

De posse, pois, dos números telefônicos dos procuradores, este 

administrador entrou em contato com cada um dos procuradores. Em 

relação ao credor Ari Lopes, me foi confirmado que ainda residia no 

endereço RUA 3, nº 320, VILA DAS LARANJEIRAS, Porto Alegre/RS -

CEP 91450-530. Ocorre que a carta AR foi devolvida negativa no dia 

12/11/2014. 

Já quanto ao credor João Arcanjo, este administrador, por duas 

vezes via e-mail e mais uma via telefone, manteve contato com a 

advogada que defendeu seus direitos na reclamatória ajuizada contra a 

empresa. Inobstante isso, nunca teve retorno. 

De se destacar que são bastante antigas as reclamatórias 

trabalhistas onde constituídos os créditos arrolados pela recuperanda. 

De qualquer forma, fica ao critério de V. Exa. ordenar novas diligências 

ou então dar por satisfeitas as exigências, sobretudo se considerando 

que houve a disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico do Estado 

do Rio Grande do Sul na data de 10 de outubro de 2014, do edital 

previsto no artigo 52, §1 º,da lei 11.101/05. 

Por outro lado, os credores informados via correio do 

ajuizamento da presente ação de recuperação judicial, não 

apresentaram diretamente ao administrador judicial qualquer 

impugnação em relação ao crédito e sua natureza, motivo pelo qual 

viável se apresentar o rol de credores nos moldes em que segue abaixo: 

RELAÇÃO DE CREDORES: TRABALHISTAS (CLASSE 

1): JOÃO ARCANJO - R$8.750,00; ARI LOPES -

R$9.834,00; ANA PAULA SCARPARO MUCCILLO -

R$18.500,00; CRÉDITO C/ PRIVILÉGIO ESPECIAL 

(CLASSE IV): MEDEIROS FERNANDES ADVOGADOS 



Gu stavo Mello -
De: : 
En•11iado em: 

milton alves dos santos < milton.brt@brturbo.com.br> 
quinta-feira, 16 de outubro de 2014 08:57 

P; ra: 
As!;unto: 

Gustavo Mello 
Re: MATRIZ CONSTRUTORA 

' ,, 

Dr. Gustavo o endereço que nos temos no escritório do Sr. ARI LOPES é rua 3, nº 320, Vila das La ranjeiras, Porto 

Alegre,RS CEP 91450-530 

Em 15 de outubro de 2014 16:48, Gustavo Mello <gustavo@mazzardoecoelho.com.br> escreveu: 

> Dr. Milton, boa tarde. 

> 
> Fico no aguardo do endereço do reclamante. 

> 
> Att 
> 
> 
> 
>Atenciosamente, 

> 
>Gustavo Chagas Guerra Mello- OAB/RS 57.341 

> 
> Mazzardo e Coelho Advogados Associados 

> 
> Rua Barão de Ubá, 621, bairro Bela Vista . 

> 
>Porto Alegre/RS, CEP 90460-090. 

> 
>Telefone/Fax: 3331 01 00 

> 
> www.mazzardoecoelho.com.br 

> 
> 
> 

> 



ARI LOPES 
RUA 3, no 320, VILA DAS LARANJEIRAS 
Porto Alegre/RS CEP 91450-530 

DC' RECEBEDOR I NOM LIS/BLE DU 

N" DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO 
RECEBEDOR I ÓR 3ÃO EXPEDIDOR 

RUBRICA E MAT DO EMPREGADO I 
SIGNATURE DE L'AGENT 

MAZZARDO E COEl HO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 
RUA BARÃO DE UBÁ, 621 
BAIRRO BELA VISTA 
CEP: 90.450-090 
PORTO ALEGRE/RS Ir 



MAZZARDO & COELHO 
ADVOGADOS ASSOCIADO S 

desde 1986 

Porto Alegre/RS, 15 de outubro de 2014. 

A 

ARI LOPES 

RUA 3, nº 320, VILA DAS LARANJEIRAS 

Porto Alegre/RS - CEP 91450-530 

Venho, através da presente, na qualidade de Administrador Judicial da 

empresa MATRIZ CONSTRUTORA LTDA. (CNPJ 87.865.234/0001-80), em razão de decisão 

proferida pela Exma. Sra. Ora. Juíza de Direito da Vara de Fa lências, Concordatas e Insolvências 

do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, nos autos do processo nº 001/1.14.0234215-3 

(CNJ 0291141-G9.2014.8.21.0001), que em 23 de setembro de 2014 foi deferido o 

processamento do pedido de recuperação judicial da referida empresa. 

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso I, letra "a" , da Lei 11.101/05, 

informa-se o que segue: 

1. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL: 21/08/2014 

2. CREDOR: ARI LOPES 
. --

3. NATUREZA: CONCURSAL 

4. VALOR DO CRÉDITO DECLARADO: R$ 9.834,00 (nove mil, oitocentos e trinta e quatro 

rea is) 

S. CLASSIFICAÇÃO: CRÉDITO TRABALHISTA. 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico 

outubro de 2014. 

Atenciosamente, 

MAZZARDO 

no artigo 52, §1º, da lei 11.101/05, foi 

do Rio Grande do Su l na data de 10 de 

Rua Barão de Ubá, 621- Bela Vista Porto Alegre/RS Cep 90450-090 
Fone/Fax: (51) 3331 0100 www.mazzardoecoelho.com.br 

e-mail: Angelo@mazzardoecoelho.com.br 



• 
MAZZARDO E COELHO 

~DVOGADOS ASSOCIADOS 
RUA BARÃO DE UBA 621 
BAIRRO BELA VISTA 
CEP: 90.450-090 

PORTO ALEGRE/RS 





Gustavo Mello 

De: 
Enviado em: 
Para: 

Gustavo Mello < gustavo@mazzardoecoelho.com.br> 
quinta-feira, 16 de outubro de 2014 10:09 
'celiaarodrigues@brturbo.com.br' 

Assunto: EDITAL MATRIZ CONSTRUTORA 
Anexos: EDITAL MATRIZ CONSTRUTORA.pdf 

Dra., bom dia. Como falamos há pouco, encaminho o edital publicado intimando os credores arrolados para se 
manifestarem acerca do crédito arrolado. 
Aguardo, se possível, sua informação em torno do endereço do reclamante João Arcanjo pa ra encaminhar a 
correspondência. 
No mais, estamos à disposição para colaborar no que for necessário. 
Att 

Atenciosamente, 
Gustavo Chagas Guerra Mello - OAB/RS 57.341 
Mazzardo e Coelho Advogados Associados 
Rua Barão de Ubá, 621, bairro Bela Vista. 
Porto Alegre/RS, CEP 90460-090. 
Telefone/Fax: 3331 01 00 
www.mazzardoecoelho.com.br 

1 
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Gustavo Mello 

De: 
Enviado em: 

Gustavo Mello <gustavo@mazzardoecoelho.com.br> 
sexta-feira, 24 de outubro de 2014 15:54 

Para: 'ed inei.viei r a @g lobo.com' 
Assunto: MATRIZ 
Anexos: FLS 02 A 112.pdf 

Edinei, conforme combinado, segue cópia integral do processo de recuperação judicial da Matriz Construtora. 
Estamos à disposição para o que for necessário. 

Atenciosamente, 
Gustavo Chagas Guerra Mello- OAB/RS 57.341 
Mazzardo e Coelho Advogados Associados 
Rua Barão de Ubá, 621, bairro Bela Vista. 
Porto Alegre/RS, CEP 90460-090. 
Telefone/Fax: 3331 01 00 
www.mazzardoecoelho.com.br 
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M EDE I R<)S FERNANDES 
ADVOGADOS A~SOCIADO S 

f I 

EXCELENTISSIMO(A) SENHOR(A} DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO 29 JUIZADO DA 

VARA DE DIREITO EMPRESARIALt RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E. FALÊNCIAS DE PORTO 
ALEGRE- RIO GRANDE DO SUL. 

PROCESSO Nº 

001/1.14.0234215-3 

\'I 
00 

~ 
v 
oS) 

v 

MATRIZ CONSTRUTORA LTDA. (em Recuperação Judicial),, . á 
.._, 

qualificada no processo em epígrafe, em recuperação judie ai, 

vem, respeitosamente por um de seus procuradores, dize~ e 
1'-
1;:.'? requerer o que segue: r-·-..... 

1. A Autora apresenta o Plano de Recuperação, detalhadamente, 

nos termos dos arts. 53 e 54 da lei 11.101/05, com a discriminação pormenorizada dos 

meios de recuperação, previsão de fluxo de caixa, demonstração da viabilidade 

econômica e do laudo econômico-financeiro e de avaliação de bens e ativos, como 

seguem em anexos, que se coadunam com a petição inicial e aditamento. 

2. As certidões negativas Municipais, estaduais e federais não 

foram ainda obtidas porque dependem de pedido de parcelamentos, haja vista que 

tributos não se submetem ao processo recuperatório. Já foram requeridas e quando 

expedidas serão apresentadas, para atender o disposto no art. 57 da lei 11.101/05. 

ISTO POSTO, requer se digne Vossa Excelência dar prosseguimento 

ao feito, nos termos da lei. 

MEDEIROS FERNANDES 

OAB/RS 4041 

A" r:orln< {:;nmP< 'DA - rf'lnÍ< 71? 7'1 ~ <> 7111- n:p QOilRO.nnn- Dnrtn Al<>ar<> - R<:. 



Plano de recuperação judicial 

MATRIZ CONSTRUTORA Ltda. 



DISCRIMINAÇÃO PORMENORIZADA DOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO 

A recuperação judicial da empresa está baseada no contrato de prestação de serviços 

que a mesma tem com a empresa YURGEL OBRAS CIVÍS Ltda., para a elaboração dos 

projetos urbanísticos e arquitetônicos sobre uma área de propriedade da mesma. 

Os projetos já se encontram elaborados, estando os mesmos em fase de aprovação 

nos órgãos municipais de Porto Alegre. 

Após a aprovação, dos mesmos, que deve se dar num período estimado de 6 meses, 

serão encaminhados, os processos de financiamento, que com a aprovação dos 

mesmos, sendo que na faze de execução das obras, se inicia o recebimento dos 

valores dos projetos já executados. 

Ficou acordado que o recebimento se dará de duas maneiras parte em recursos 

financeiros num valor estimado de R$ 330.000,00 e parte em área construída 

representada por 10 apartamentos num valor venal unitário de R$ 150.000,00, 

totalizando a receita em R$ 1.830.000,00. 

Os recebimento dos valores financeiros se darão na proporção do cronograma de 

obras, que serão executadas em 11 etapas, sendo os recebimentos sempre na 

primeira parcela de cada etapa. 

Com relação aos apartamentos, os mesmos serão recebidos nas primeiras 10 etapas, 

porém com a contratação dos financiamentos que se darão concomitante com o 

registro da incorporação, os mesmos estarão disponibilizados para a venda . 

Serão vendidos durante a fase de construção tantos apartamentos quantos forem 

necessários para atender aos compromissos da recuperação, deixando os restantes 

para serem comercializados após a conclusão das obras, pois nessa fase eles obterão 

maior valor. 

Todos os credores em princípio, serão pagos na razão de 60% dos seus créditos 

corrigidos não prescritos, exceto multas e honorários, estes últimos quando definidos 

em sentença poderão ser habilitados pelo seu titular, nos mesmos percentuais 

condições e classificação dos demais. 

Com relação aos pagamentos vamos pnonzar os valores referentes aos débitos 

trabalhistas, que serão regatados em quase sua totalidade com o valor referente à 

primeira parcela, de aporte financeiro, tendo em vista que todos os créditos estavam 

vencidos ha mais de 3meses, na época da propositura da ação de recuperação. 



Com relação aos outros débitos serão pagos, com os recursos financeiros, e com a 

venda das unidades acima referidas. 

Com relação aos créditos do Departamento Municipal de Habitação, conforme 

demostrados nos balancetes, os mesmos serão calculados e pagos descontados os 

haveres que a empresa tem com as obras que a mesma executou para o 

departamento devendo tanto os débitos e os créditos ser reajustados da mesma 

maneira. 

Com relação aos débitos referentes aos condomínios deverão os mesmos ser 

comprovados considerando a convenção existente, principalmente com relação ao 

artigo 14 da referida convenção, que estipula quais as despesas incidem às Lojas, 

descontadas as despesas referentes às partes habitacionais do edifício 

Anexa previsão de ingresso de caixa durante a recuperação. 

Porto Alegre, 19 de novembro de 2014 



MATRIZ CONSTRUTORA L TOA 

MÊS 
RECEITAS DESPESAS 

FINANCEIRAS VENDA APARTAMENTOS TOTAL TRABALHISTAS OUTROS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 22.250,40 R$ 7.749,60 

8 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

9 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

10 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

11 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

12 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

13 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

14 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

15 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

16 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

17 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

18 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

19 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

20 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

21 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

22 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

23 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

24 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

25 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

26 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

27 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

28 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

29 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

30 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

31 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

32 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

33 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

34 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

35 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

36 R$ 23.078,48 R$ 23.078,48 R$ 23.078,48 



DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA. 

A viabilidade econômica do plano está comprovada pelo contrato 

existente~ cujo serviço está praticamente todo executado~ bastando tão 

somente ao processamento dos projetos junto aos órgãos municipais~ e a 

liberação do financiamento para iniciar os recebimentos dos haveres que 

irão atender aos compromissos da recuperação. 

O saldo de apartamentos a comercializar dá uma segurança do total 

cumprimento da recuperação 

Informamos também que existe previsão de novos contratos de prestação 

de serviço~ que irão aumentar a garantia do cumprimento da 

Recuperação. 



Laudo econômico financeiro e de avaliação de bens e ativos 

O ativo principal da empresa é o contrato assinado cujos serviços 

estão praticamente concluídos. 

Com relação ao imobilizado a empresa possui três lojas situadas 

nesta capital, na rua Comendador Coruja 316 lojas 1,2,3, onde 

está localizada a empresa. 



LAUDO DE AVALIAÇÃO 

José Antônio Saraiva Hirt, engenheiro civil, registrado no CREA sob n 13782, conforme 

solicitação de Matriz Construtora Ltda. Avaliou as lojas de propriedade da empresa, situadas 

na rua Comendador coruja 316 lojas 1, 2, 3, no município de Porto Alegre. 

l-CARACTERIZAÇÃO DOS IMÓVEIS 

Foram avaliadas 3 lojas localizadas no Edifício Saint Leger localizado na Rua 

Comendador Coruja 316 Lojas 1, 2, 3. Com as seguintes características. 

Loja 1 com área privativa de 42,26 m2 

Loja 2 com área privativa de 47,62 m2 

Loja 3 com área privativa de 49,87 m2 

2- METODOLOGIA 

O método utilizado é o método comparativo de dados do mercado em que o valor do imóvel é 

obtido através da comparação de dados de mercado, relativos a outros de características 

similares. 

3- NÍVEL DE PRECISÃO 

O método empregado, está enquadrado como trabalho de avaliação de de prescisão baixo, de 

conformidade com o que dispõe a Norma Brasileira Para avaliação de Imóveis Urbanos NBR 

5676(NB 502/77) 

4-VALOR DOS IMÓVEIS. 

Na avaliação dos imóveis foram consideradas todas as suas particularidades em face às 

condições locais, padrão de situação, vizinhança, visando a composição de seu valor. 

Conforme o descrito no item 2 o método empregado é comparativo. Em função disto, para a 

determ inação do valor das unidades comerciais, tomamos por base transações realizadas no 

entorno. 



Isto posto avaliamos os imóveis por R$ 2.700,00 por m2. 

Loja 1 avaliada em R$ 114.102,00 

Loja 2 avaliada em R$ 128.574,00 

Loja 3 avaliada em R$ 134.568,00 

Porto Alegre, 18 de novembro de 2014 

Jo~~v 
CREA 13782 



PROJETOS E LAUDOS 

ELABORADOS PELA EMPRESA 
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Antônio Gomes 
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Gaia Sul Ambiental ~O_ 
Projetos, Engenharia e Consultoria Ambiental )( 

INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL PRELIMINAR 

Interessado: Telmo Yurgel -ME- Travessa 
Miranda de Castro, n° 69, apto 34, 
Bairro Floresta, município de Porto 
Alegre, RS. 

Natureza do Trabalho: Investigação preliminar para o 
potencial de contaminação de 
imóvel. 

Local: Rua Governador Peracchi Barcellos, 
01- Bairro Restinga - Porto 
Alegre/RS. 



Considerações Iniciais 

O presente Relatório foi elaborado pela geóloga Lucia Maria Soldatelli através dos 
serviços realizados pela GAlA SUL AMBIENTAL PROJETOS, ENGENHARIA E 
CONSULTORIA L TOA, com o objetivo de avaliar as condições de sanidade ambiental 
do imóvel destinado à implantação de um empreendimento imobiliário, localizado na 
Rua Governador Peracchi Barcellos, 01 - Bairro Restinga - Porto Alegre/RS. 

O presente estudo foi conduzido com o objetivo de se verificar se há potencial de 
comprometimento da qualidade do solo e da água subterrânea e, em havendo, quais 
as medidas necessárias para se assegurar a sanidade ambiental do imóvel. 

Porto Alegre, 30 de outubro de 2014. 

Geóloga Lúcia Maria Soldatelli 
CREA-RS 037926 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório refere-se aos serviços contratados pela Telmo Yurgel - ME, 

inscrita no CNPJ-MF sob o n° 20.538.548/0001-05, localizada à Travessa Miranda de 

Castro, n° 69, apto 34, Bairro Floresta, município de Porto Alegre, RS, para avaliação 

preliminar de uma área situada na Rua Governador Peracchi Barcellos, 01 - Bairro 

Restinga - Porto Alegre/RS. 

O presente projeto foi desenvolvido de acordo os conceitos e etapas estabelecidos na 

Resolução CONAMA n° 420, de 28 de dezembro de 2009 e nas normas técnicas ABNT 

NBR 15.515-1 de 2007 e 15.515-2 de 2011 , além dos requisitos constantes no "Guia 

para Avaliação do Potencial de Contaminação em Imóveis", no "Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas", documentos estes utilizados como referência 

para a avaliação de áreas potencialmente contaminadas, visando sempre atender os 

objetivos de investigação propostos. 

O Estudo de Avaliação Preliminar consistiu no levantamento histórico e ambiental da 

área, a fim de averiguar possíveis atividades históricas potencialmente poluidoras, 

contemplando ainda as áreas diretamente influenciadas pelo empreendimento em 

questão, contextualizando ainda, temporalmente a área e seu entorno. 

Conforme os estudos realizados , o imóvel não apresenta indícios de ter abrigado 

atividades potenciais de contaminação. 

1.1. Objetivos 

O presente estudo foi dimensionado para a elaboração de um relatório contemplando a 

etapa de Avaliação Ambiental Preliminar com o objetivo de avaliar as atividades 

historicamente desenvolvidas na área avaliada e as contribuições oriundas do entorno 

à área. Com as informações contidas neste relatório, é possível subsidiar a futura 

tomada de decisões em relação às ações necessárias com vistas a implantar no local 

um empreendimento imobiliário residencial. 

Nesse sentido, estrutura-se o Modelo Conceitual Preliminar para a área, no qual se 

apresentam discriminadas as áreas potenciais e suspeitas de contaminação, passíveis 

de serem investigadas. 
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1.2. Localização 

O imóvel avaliado está situado na Rua Governador Peracchi Barcellos, 01 - Bairro 

Restinga - Porto Alegre/RS. O mapa de localização da área pode ser observado Figura 

1 e nos Anexos IV e V. 

Trata-se de um terreno de 58.325,63 m2
, cujo ponto central encontra-se nas seguintes 

coordenadas geográficas: latitude 30°09'20,20"8 e longitude 51 °09'04,80"0 (Google 

Earth). 

Ressalta-se que a localização e os limites da área de estudo foram determinados com 

base no EVU e na planta planialtimétrica (topográfica) , fornecidas pelo contratante 

(Anexos IV e V). 
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FIGURA 1- MAPA DE LOCALIZAÇÃO 
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1.3. Premissas 

O presente relatório resulta da execução dos serviços realizados pela GAlA SUL 

AMBIENTAL PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA L TOA., tendo como 

finalidade atender os quesitos integrantes das legislações vigentes pertinentes à 

Avaliação de Áreas Potencialmente Contaminadas. 

A execução dos serviços foi fundamentada na aplicação de julgamentos subjetivos 

profissionais, baseados nas informações documentadas e verbais apresentadas pelo 

contratante, com o grau de competência e cuidados exercidos, em circunstâncias 

similares, por consultores ambientais de boa reputação na área e nos períodos de 

realização dos trabalhos. 

Os resultados, conclusões e recomendações apresentadas neste relatório são 

limitados pelo grau de conhecimento e informações disponíveis, tempo e orçamento. 

Nenhuma outra garantia expressa ou inferida é realizada com relação às opiniões 

profissionais incluídas neste relatório . As opiniões apresentadas são baseadas apenas 

nas informações obtidas durante a execução dos trabalhos e na experiência 

profissional. Caso se tornem disponíveis outras informações que possam afetar as 

observações e conclusões obtidas, GAlA SUL AMBIENTAL PROJETOS, ENGENHARIA 

E CONSULTORIA L TOA, solicita a oportunidade de revisar estas informações, reavaliar os 

aspectos ambientais e, se for o caso, dependendo da relevância dos novos elementos 

apresentados, alterar as conclusões. 

O relatório aqui apresentado estabelece a posição do Avaliado frente às mais 

diferentes questões ambientais, relacionando recomendações de boas práticas 

ambientais adequadas à realidade do meio ambiente e à legislação brasileira vigente . 

Os objetivos provenientes deste trabalho deverão ser implementados de maneira 

progressiva. A GAlA SUL AMBIENTAL PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTOA não assume quaisquer responsabilidades pelas condições da propriedade do 

Avaliado, executadas por outras partes, antes ou depois das implementações advindas 

deste trabalho. 

Este relatório é confidencial , preparado especificamente para a Telmo Yurgel- ME -

inscrita no CNPJ-MF sob o n° 20.538.548/0001-05, localizada à Travessa Miranda de 

Castro, n° 69, apto 34, Bairro Floresta, município de Porto Alegre , RS. 
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2. NORMAS, SERVIÇOS EXECUTADOS E METODOLOGIA APLICADA 

O Brasil conta com um conjunto de normas e estudos significativos e atualizados em 

relação às condições internacionais, incluindo, entre outras, a Norma ABNT n° 

13.895/1997 e a Portaria do Ministério da Saúde n° 2914/2011 que dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano 

e seu padrão de potabilidade. Temos ainda as Leis Federais n° 6. 766/1979 que define 

as competências do Estado e do Município a respeito do parcelamento do solo; a Lei n° 

6.938/1981 regulamentada pelo Decreto n° 99.274/1990 que estabelece a Política 

Nacional do Meio Ambiente, a Constituição Federal de 1988 que dispõe entre outros 

temas, sobre o meio ambiente , a poluição, o uso e ocupação do solo ; a Lei n° 

10.257/2001 (Estatuto da Cidade) que regulamenta os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana e a Resolução 

Conama n° 307/2002 que dispõe sobre os resíduos da construção civil , estabelecendo 

diretrizes para a gestão destes resíduos visando à minimização dos impactos 

ambientais, como também a Resolução Conama n° 396/2008 que dispõe sobre a 

classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e 

dá outras providências. Outra Resolução, a Conama n° 420/2009, estabelece, além dos 

critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substância 

química, as diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas. Não se 

pode deixar de ressaltar a normas NBR 15.515-1 de 2007 e a mais recente NBR 

15.515-2 de 2011 que estabelecem os procedimentos mínimos para a avaliação de 

passivo ambiental visando à identificação de indícios de contaminação de solo e água 

subterrânea. 

Quanto às licenças ambientais em Porto Alegre, estas são emitidas pela SMAM

Secretaria Municipal do Meio Ambiente com base na Lei Municipal no 8267/98, 

considerando a Resolução n° 05/98 do Conselho Estadual de Meio Ambiente e o 

convênio firmado entre a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam/Secretaria 

Estadual do meio Ambiente) com a Prefeitura de Porto Alegre. 

O Plano Diretor do Desenvolvimento Urbano Ambiental de Porto Alegre instituído pela 

Lei Complementar n° 434/1999, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 

n° 646/201 O e demais leis, decretos e resoluções regulamentaram o PDDUA de Porto 

Alegre/RGS. 

Como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre - SMAM adota 

para o gerenciamento de áreas contaminadas as normas ABNT NBR 15.515-

112007 (versão corrigida 2011) e NBR 15.515-212011, além da Resolução Conama 
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n° 42012009, e que esta, nos seus Artigos 6° (inciso 11), 23 e 24, deixa bem claro, 

que só "serão consideradas áreas suspeitas de contaminação aquelas em que, 

após a realização de uma avaliação preliminar forem observados indícios da 

presença de contaminação ou identificadas condições que possam representar 

perigo", entende-se, que não se torna necessária a realização de investigação 

mais detalhada quando o histórico do terreno e a inspeção inicial de campo não 

encontram evidências que sugiram a possibilidade de alguma contaminação (ver 

fluxograma na próxima página). Por este motivo alguns trabalhos realizados podem 

não chegar ao nível de investigação confirmatória, já que não foram encontrados 

indícios preliminares que pudessem enquadrar o terreno como uma área suspeita. 

Ressalta-se que a CETESB fo i utilizada e referenciada no questionário e ao longo 

do trabalho por ser referência na América Latina no que tange às áreas 

potencialmente contaminadas. 
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2.1. Atividades desenvolvidas 

Para elaboração deste relatório, os serviços executados foram: 

a) Levantamento de informações históricas, incluindo vistoria à área de estudo, 

para verificação de focos potenciais de contaminação ; 

b) Entrevistas com antigos moradores e vizinhos e trabalhadores da região, 

seguindo o modelo do Questionário anexo ao Guia para Avaliação do Potencial 

de contaminação em Imóveis- CETESB-GTZ ano 2003, Resolução CONANA 

420/2009 e normas ABNT NBR 15.515-1/2007 e 15.515-2/2011 , com o intuito de 

se obter informações sobre a eventual presença de indícios de contaminação 

ocorridas no passado ou no presente; 

c) Consulta a Certidão da Matrícula do terreno do empreendimento, para 

verificação de eventual indicação de posse por empresa com potencial poluidor; 

d) Análise da documentação fotográfica do terreno- de imagens aéreas de 1972, 

1982, 1990 (analisadas com par estereoscópico) e imagens Google Earth de 

2002, 2012, 2014; 

e) Consulta ao site da Prefeitura Municipal de POA; 

f) Documentação fotográfica da situação atual do terreno e do seu entorno; 

g) Levantamento de Uso e Ocupação do Solo 

h) Levantamento da geologia , geomorfologia e hidrogeologia regional; 

i) Elaboração do Relatório, incluindo conclusões e anexos de documentos. 
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3. HISTÓRICO E CONDIÇÃO ATUAL DO TERRENO 

Neste item serão apresentadas não só algumas informações históricas relevantes do 

uso e ocupação do solo da área e do entorno, como também do histórico ambiental do 

local, de modo a embasar as avaliações preliminares da área, com a finalidade de 

identificar, caracterizar e localizar (se existentes) as principais fontes e focos 

potenciais de contaminação. 

3.1. Análise multitemporal de imagens aéreas 

As imagens aéreas históricas aqui analisadas têm como intuito de mostrar a evolução 

ao longo do tempo e espaço do uso e ocupação do solo da área em estudo e de seu 

entorno, tendo sempre com o objetivo subsidiar a avaliação aqui proposta. 

Pela análise multitemporal das fotografias aéreas correspondentes aos anos de 197 2, 

1982, 1990 com par estereoscópico e imagens satélites Google Earth anos 2002, 2012 

e 2014 constata-se: 

No ano de 1972 o entorno adjacente ao imóvel pode ser caracterizado como sendo de 

uso predominantemente rural , muito bem delineado pelas texturas típicas de cultivos 

dos lotes lindeiros (ver Figura 2) . Um pouco mais distante do entorno imediato, mais a 

N - NE pode-se constatar um vestígio da expansão urbana planejada representada por 

uma boa parcela de solo exposto provavelmente originado a partir de movimento de 

terra indicando um inicio de mudanças no perfil do uso e ocupação do solo, passando 

de rural para urbano. Já na poção S-E junto a Estrada João Antônio da Silveira 

constata-se a existência de um pequeno núcleo urbano esparso indicando serem sedes 

de fazendas, chácaras , sítios etc ... Cabe ressaltar que junto ao extremo limite S-E da 

área do imóvel a imagem revela a presença de um núcleo residencial pertencente a 

família do chacareiro que na época tinha domínio total de uso sobre o que é hoje a 

área do imóvel objeto de análise. Com relação à área do imóvel pode-se verificar 

através da imagem fotográfica (ver Figura 3), mais especificamente na sua porção 

junto ao limite S-E a presença de uma pequena área de cultivo e de um pomar. 

Quando ao restante da área a imagem revela um terreno desocupado representado por 

uma vegetação de gramíneas, com a presença de algumas poucas árvores, de 

pequeno a grande porte , esparsamente distribuídas, inclusive duas figueiras que se 

encontra lá até os dias atuais. 
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• No tocante ao entorno da imagem fotográfica do ano de 1982 (ver Figura 4) é 

evidente o avanço da ocupação urbana sobre a área rural , principalmente na 

porção N-NE e parte da porção N-NW quando comparadas com as imagens 

referentes ao ano de 1972. Com essa expansão urbana um dos lotes lindeiros a 

área passou a ter uso urbano. Mesmo assim, uma área rural expressiva ainda se 

mantinha na porção S-SW e S-SE da área do imóvel. Nessa imagem, a SMOV -

Restinga já está estabelecida a N-W da referida área. Nota-se que entre o 

extremo limite S-E do imóvel (defronte) e a área de aproximadamente 800 m2 

transformada em um lago artificial , onde havia até vegetação lacustre , constata

se ainda o casario onde morava a família do chacareiro . Na área de estudo (ver 

Figura 5) , as áreas destinadas ao cultivo se mantiveram as mesmas 

comparando com a imagem de 1972. É bastante evidente a expansão e o 

adensamento da vegetação na área de estudo, principalmente nos fundos da 

área, mais especificamente , entre o extremo limite da área, próximo da SMOV 

até junto às áreas destinadas ao cultivo. 

• Em 1990 uma das diferenças mais marcantes quando comparada com 1982 é o 

aumento da urbanização junto as principais vias da região, principalmente a S-W 

e S-E (ver Figura 6). No entorno mais próximo do imóvel pode observar o 

estabelecimento do supermercado Pouco Preço (Leve Mais, nos dias atuais) e 

da oficina mecânica Arca Diesel , ambos na porção mais ao Sul da área de 

estudo. Nesta porção pode-se observar ainda a existência de áreas cultivadas, 

mas em menor proporção que o ano anterior. Os pomares e o lago artificial da 

chácara foram mantidos, bem como a presença do casario da família do 

chacareiro. Já no interior da área de estudo (ver Figura 7), as áreas destinadas 

ao plantio parecem ter sido abandonadas, já que a imagem permite observar a 

mancha de vegetação ocupando parte das áreas antes destinadas ao plantio. 

Houve, como na imagem anterior do ano de 1982, um aumento da densidade da 

vegetação nos fundos do lote. 

• A mudança significativa no ano de 2002 (ver Figura 8) no entorno da área do 

imóvel é a presença marcante do solo exposto situado ao sul da área, bem 

demarcado por eixos de novos logradouros, inserido nos antigos lotes rurais . A 

imagem revela que o lago artificial fora aterrado e apenas algumas árvores dos 
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pomares ainda permaneciam no local. A diferença mais marcante foi observada 

no interior do imóvel em questão (ver Figura 9), pois as antigas áreas de plantio 

da chácara e os fundos da mesma, onde anos anteriores à vegetação mostrava

se mais densa, a imagem satélite revelou uma área invadida por habitações 

irregulares. 

• No ano de 2012 (ver Figura 1 0), a não ser pela construção e pelo 

estabelecimento da nova área residencial no Sul da área do imóvel, citada na 

imagem anterior, alterações significativas no avanço da mancha urbana não são 

evidentes. Referente ao interior da área de estudo (ver Figura 11 ), a 

desocupação já havia sido realizada, com a devida remoção das habitações 

irregulares existentes no local, restando apenas algumas habitações e vestígios 

da demolição (representados por machas esbranquiçadas na imagem). 

• Quanto ao ano de 2014 (ver Figura 12), novamente, não ficam evidentes 

alterações relevantes no avanço da mancha urbana sobre o entorno da área de 

estudo, a não ser pela expansão do empreendimento da oficina mecânica Arca 

Diesel, situada no entorno próximo ao imóvel. No interior da área de estudo (ver 

Figura 13) ainda se encontram habitações irregulares (seja por não terem sido 

desocupadas, seja por serem novas inva.sões) que foram localizadas 

espacialmente através de um aparelho de GPS portátil (modelo Garmin GPSmap 

60C). 

As figuras das fotografias aéreas multitemporais e as imagens aéreas do 

Google Earth serão apresentadas a seguir. 
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FIGURA 2- FOTOGRAFIA AÉREA ANO 1972 EXTERNA 
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FIGURA 3- FOTOGRAFIA AÉREA ANO 1972 INTERNA 
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FIGURA 4- FOTOGRAFIA AÉREA ANO 1982 EXTERNA 
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FIGURA 4- FOTOGRAFIA AÉREA ANO 1982 EXTERNA 
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FIGURA 5- FOTOGRAFIA AÉREA ANO 1982 INTERNA 
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FIGURA 6- FOTOGRAFIA AÉREA ANO 1990 EXTERNA 
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FIGURA 7- FOTOGRAFIA AÉREA ANO 1990 INTERNA 
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FIGURA 8- IMAGEM GOOGLE ANO 2002 EXTERNA 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS 

Rua Manoelito de Ornellas, 50- CEP: 90110230 Fone: 51-3210-6500 

Processo 

nº: 

Natureza: 
Autor: 

Réu: 

Data: 

Local: 

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 

001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 

Recuperação de Empresa 
Matriz Construtora Ltda 
Matriz Construtora Ltda 

21 de novembro de 2014 

Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 

OBJETO: procedi o encerramento do 1 o VOLUME dos autos do processo 

supramencionado, e, abrindo, em consequência, o o volume com o número de fls .. 
Nada mais. 

pcaf 

62-170-001 /2014/4560555 

Escrivão(ã)/Oficial Ajudante 

1 
001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141 -



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS 

Rua Manoelito de Ornellas, 50- CEP: 90110230 Fone: 51-3210-6500 

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

Processo n2 : 001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 

Natureza: Recuperação de Empresa 

Autor: Matriz Construtora Ltda 
Réu: 

Data: 

Matriz Construtora Ltda 

21 de novembro de 2014 

Local: Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 

OBJETO: procedi abertura do 2° VOLUME dos autos do processo supramencionado, 

com o número de fls .. Nada mais. 

pcaf 

c') 
1 e::o-nn1 /2014/4560551 

1 

001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-



FIGURA 9 -IMAGEM GOOGLE ANO 2002 INTERNA 
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FIGURA 10 -IMAGEM GOOGLE ANO 2012 EXTERNA 
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FIGURA 11- IMAGEM GOOGLE ANO 2012 INTERNA 
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FIGURA 12 -IMAGEM GOOGLE ANO 2014 EXTERNA 
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FIGURA 13 -IMAGEM GOOGLE ANO 2014 INTERNA 



FIGURA 13- IMAGEM GOOGLE ANO 2014 INTERNA 
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3.2. Anãlises das Certidões de matrículas dos imóveis 

A seguir será analisada a certidão de matrícula do lote em questão, bem como seu histórico 

cadastral. 

O imóvel, registrado sob a matrícula n° 147.513 no Registro de Imóveis da 38 Zona de Porto 

Alegre tem como proprietária a empresa Yurgel- Obras Civis L TOA. , registrada sob o CNPJ 

91 .642.421/0001-71 . Esta matrícula, por sua vez, foi originada a partir do desmembramento 

da área pertinente à matrícula n° 22.721 , também pertencente a Yurgel - Obras Civis L TOA. 

O antigo imóvel sob a matrícula 22.721 foi adquirido junto ao veterinário Claudio Martins 

Real e a professora Maria de Lourdes Renck Real , registrados sob os CPF 001.621.670/91 

e 099.074.240/72, em 10/04/1991. 

As cópias das matrículas 147.513 e 22.721 e da Escritura Pública de Compra e Venda n° 

34.154 se encontram no Anexo 111. 
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3.3. Entrevistas com antigos moradores do bairro e vizinhos do imóvel 

Com o objetivo de averiguar o histórico do uso e ocupação do terreno, foram realizadas 

em 07/10/2014, cinco (05) entrevistas onde foram coletados depoimentos de antigos 

moradores do bairro, sendo três (03) no limítrofe da área objeto de análise e outros 

(02) moradores das imediações do imóvel. 

Entrevista 1 

Senhor Cristiano Luiz Pacheco Silveira é morador no bairro há 43 anos, sendo que foi 

morador da área desde que nasceu até os 28 anos. Hoje, a área de estudo é composta 

por parte da área do lote da antiga chácara , mas que em décadas passadas essas 

áreas eram uma só. Para melhor entendimento a área acima referida abrangia a área 

atual do imóvel objeto de análise estendendo-se na sua porção sudeste até a beira da 

Estrada Joao Antônio da Silveira. Seus pais Senhor José Carlos Pinto da Silveira e 

Maria Pacheco da Silveira foram os únicos chacareiros da área, aqui referida como um 

todo. Residiram no local desde a década de 70 até meados do ano 2000. A casa onde 

moravam tinha 14 peças e três banheiros. Explanou que no entorno do referido casaria 

tinha muitas árvores frutíferas tipo jambolão, ameixa, bergamota, laranja entre outras. 

Cuidar do pomar dava muito trabalho , comentou o senhor Crist iano, pois a gurizada ia 

roubar frutas e caçar passarinho. Além das árvores frutíferas tínhamos também porcos, 

cavalos e vacas. Estas últimas permitiram que sua família comercializasse tambo de 

leite para o bairro. Citou que a sua avó Senhora Zilda Guatimonsim tinha uma bela 

horta, onda plantava verduras , tudo sem agrotóxico. Ressaltou que, fora o entorno do 

casaria onde tinha o pomar, um belo gramado, o lago com peixes na frente da casa e a 

plantação das hortaliças, o resto do terreno sempre era mato. Este mato era em alguns 

pontos mais aberto , em outros pontos mais fechado. Fez algumas observações 

referentes a não existência do loteamento que hoje se encontra no limite sul da área e 

que as invasões ocorreram logo após a saída deles do imóvel. Salientou que logo após 

a saída da família a casa fo i demolida e deram inicio ao desmatamento nos limites do 

terreno para cerca-lo . Explicou que após um ano da saída da família do local , começou 

a invasão na porção oeste da área, nas proximidades de onde hoje é SMOV-Prefeitura. 

Lembrou, também, que o local, onde havia o lago com peixes foi aterrado com resíduos 

de construção , pois trabalhava perto e acompanhou todo o aterramento. Ao ser 

indagado se ele se lembrava de problemas com caminhões querendo desovar lixo na 
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área do imóvel, respondeu que isso nunca ocorreu até porque o seu pai tinha domínio 

total de toda a área e que se isso acontecesse ele ficaria sabendo pelos vizinhos, pois 

ele se relacionava bem com todos. 

Hoje o Senhor Cristiano tem um comércio nas proximidades do imóvel objeto de 

estudo. 

Entrevista 2 

Senhora Dilma Saracol da Rosa , residente em um dos prédios situado na porção N-E 

que faz limite ao imóvel em questão. Moradora no bairro desde 1985. Declarou que a 

área vizinha era uma chácara habitada , tinha plantação, vaca , galinha e pomar e que a 

ação de despejo se deu próximo do ano 2000, pois o filho dela já tinha 3 anos e ele 

nasceu em 1997. Salientou que sempre compraram leite, ovos, frutas e verduras da 

família do chacareiro. Ressaltou também, que nesse terreno nunca existiu outro tipo de 

construção , além da casa do chacareiro junto à estrada principal. O resto do terreno 

era só mato até o rio , onde circulavam uns cavalos e vagas. Ao ser questionada se na 

época da existência das ocupações irregulares e depois da retirada dos mesmos, ela 

observou algum transito de caminhões depositando material na área, de cor estranha 

ou cheiro acentuado que chegasse a incomodar os vizinhos. Comentou que nunca viu 

carro ou caminhão circulando dentro da favela , até porque só existe trilha para andar a 

pé e o terreno é muito úmido. Só dava pra ver que na frente de algumas das 

ocupações havia material plástico. A minha pessoa nunca incomodaram, muito menos 

com barulho, mas o nosso medo de todos os vizinhos sempre foi com as drogas. 

Entrevista 3 

Senhora Juliana Moreira é vizinha do imóvel há 34 anos. Mora junto ao limite do 

mesmo, mais especificamente na porção N-W, próxima da SMOV distante do casario 

do chacareiro . Comentou que brincou muito nesse terreno atrás de casa. Subíamos em 

árvores, fazíamos comidinha. Sempre teve muito mato, As vezes agente via algumas 

vacas, cavalos do chacareiro que morava no outro lado, lá na ponta. As minhas mãe e 

avó mantinham uma pequena horta onde plantavam algumas coisas, aipim, batata

doce, abóbora. Declara ainda que antes da invasão das favelas todos os vizinhos 

plantavam alguma coisa nesse terreno e nunca ninguém se importou com isso, muito 

menos o chacareiro. Ao ser indagada se a presença das ocupações, veio a causar 

algum incomodo, tipo queimada de lixo com odor forte , caminhões circulando em 
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horários inadequados, presença de poças de água de cor estranha e cheiro acentuado. 

Relatou que depois da invasão pouco circulava na área, mas que o fundo do terreno 

dela dá para as favelas , mas que nunca viu nada do que falei. A única preocupação da 

minha família e dos moradores que conheço é com a segurança, principalmente com 

as crianças. 

Entrevista 4 

Senhor Luiz Carlos tem 71 anos. É morador no bairro há 30 anos. Sua residência fica 

situada nas proximidades da área do imóvel , mais especificamente na direção N-W. 

Explanou que viu todo o crescimento do bairro. Ao ser indagado sobre o uso e 

ocupação do solo da área objeto de estudo, ele frisou que era um sitio com a sede 

junto a Estrada Joao Antônio da Silveira e aqui por essas bandas era totalmente 

desabitado, tinha mais era mato. Algumas pessoas que moravam junto a essa área até 

aproveitavam e plantavam alguma coisa , mas eram hortas muito pequenas, tudo para 

consumo próprio. Realçou que o pessoal do bairro jogava futebol em uma quadra ao ar 

livre perto do supermercado na época era o Asun , hoje o Atacado Leve Mais, junto a 

Estrada Joao Antônio da Silveira. Ao ser indagado com o mesmo questionamento que 

os entrevistados anteriores, ele se permitiu a comentar que até circulava no meio das 

ocupações, pois tinha um amigo companheiro de chimarrão que morava no outro lado 

do terreno (comunidade Figueira) e que assim cortava o caminho, mas relacionado a 

minha pergunta ele só via no entorno das casinhas um pouco do tal do lixo reciclável. 

Entrevista 5 

Senhora Carmem Dalcim moradora do bairro há 29 anos, proprietária de um mercado 

próximo aérea objeto de análise. Este mercado encontra-se situado na porção N-E do 

imóvel em questão. Ao ser questionado sobre o histórico da referida área ela relatou 

que sempre foi uma chácara, onde morava uma família, até um pouco antes da 

invasão. Que eles tinham um belo pomar e vendiam leite. Ela lembrava que as crianças 

gostavam muito de roubar frutas do pomar. Ressaltou , também , que a família dela 

comprou do chacareiro um terneiro que ficava no terreno dele e que foi roubado . 

Relatou que atrás da casa do chacareiro tinha plantaç.ão de verduras e mais ao fundo 

tinha muita vegetação. Ao ser indagada como os demais moradores sobre a ocorrência 

de algum evento preocupante relacionado a contaminação do local do imóvel ou no 

entrono, restringiu-se a explicar, que como tem um comercio de muitos anos no bairro 

e que como sempre trabalhou no balcão, as informações e fofocas chegam rápido. Mas 

nunca ninguém fez algum comentário sobre isso, pelo menos pra ela . 
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3.4 Uso e ocupação do solo 

O levantamento do uso e ocupação do solo foi efetuado com base em informações de 

campo (caminhamento), imagens fotográficas (a seguir apresentadas) e imagens de 

satélite obtidas no Google Earth , representadas pela Figura 14. 

O entorno situado na porção tanto NW como NE do imóvel , ocorre um predomínio de 

imóveis residenciais . Foram observadas, algumas poucas atividades comerciais e de 

prestação de serviço informais, sendo que a maioria se localiza na Rua Clara Nunes. 

Há também a presença de praças, uma igreja, alguns terrenos baldios e a Secretaria 

Municipal e Obras e Viação - Zona Sul. As praças são centros de lazer que contam 

com brinquedos infantis, bancos e quadras esportivas. Mais na direção W da área de 

estudo foi observado o Arroio Salso, que tem seu curso próximo à área, sendo que 

uma pequena parcela da sua Área de Proteção Permanente- APP (ver Anexo V) se 

estende para dentro da área de estudo (ver Fotos de 1 a 16). 

Já na direção S-E da área em estudo, há uma ocorrência mais relevante de 

empreendimentos comerciais, localizados ao longo na Estrada João Antônio Silveira. 

Ainda na estrada João Antônio Silveira, há a garagem da empresa de transporte 

público STS. Seguindo mais além, na porção de direção mais a leste, há uma zona 

residencial mais densa onde estão inseridos, também, dois campos esportivos, uma 

igreja e uma escola de ensino fundamental. Encontram-se, também nesta direção dois 

imóveis comerciais: o supermercado Leve Mais e a oficina mecânica Arca Diesel, além 

de grandes áreas representadas por terrenos baldios (ver Fotos de 22 a 26). 

Na direção S-W da área de estudo, há uma comunidade conhecida como "Condomínio 

Figueira" (devido à robusta figueira que há na praça da comunidade), constituído 

predominantemente por residências e alguns poucos imóveis comerciais e uma igreja 

(ver Fotos de 17 a 21 ). 

As imagens aéreas antigas e mais recentes da região (ver Figuras 2 a 13) do entorno do 

empreendimento mostram a evolução de ocupação do entorno da área e confirmam os 

dados deste levantamento. 

Ressalta-se que algumas fotos expostas no próximo item 3.5 Vistoria no local, servem, 

também, para ilustrar o uso e ocupação do solo. 
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FIGURA 14- USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
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Relatório Fotográfico de Uso e Ocupação do Solo do Entorno da Área 

Foto 1 - Fachada da Secretaria Municipal de Obras e Viação -Zona Sul, próximo ao limite noroeste 
da área de estudo. À esquerda, em frente à cerca de cimento pré-moldado, viela de acesso à área de 
estudo. 

Foto 2 - Vista ampla da esquina entre as ruas Clara Nunes e Gov. Peracchi Barcellos, próximo ao 

limite noroeste da área de estudo. 
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Foto 3 - Vista ampla das residências da Rua Clara Nunes, paralela ao limite nordeste da área de 
estudo. 

Foto 4- Vista em detalhe das residências situadas na esquina entre a Rua Clara Nunes e o Acesso 1, 
próximo ao limite nordeste da área de estudo. 
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Foto 5 - Vista ampla das casas situadas na Rua Clara Nunes. com o Acesso 1, próximo ao limite 
nordeste da área de estudo. 

Foto 6 - Vista em primeiro plano da fachada do empreendimento Ferragem e Rações Moresco, 
próximo ao limite nordeste da área de estudo e em segundo plano vista ampla das habitações da 
rua clara Nunes. 
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Foto 7 - Vista das fachadas dos empreendimentos Pet Shop Amigo do Cão e Mercado do Alemão, 
localizados na Av. Clara Nunes, próximos ao limite nordeste da área de estudo. 

Foto 8 - Vista ampla das residências da Rua Clara Nunes com o Acesso 1, dirigindo-se em 
direção ao limite sudeste da área de estudo. Em segundo plano, vista do conjunto residencial 
de apartamentos. 
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Foto 9- Vista ampla das habitações das ruas Clara Nunes junto ao limite nordeste da área de estudo. 
Em segundo plano, a esquina da rua Clara Nunes com a Estrada João Antônio Silveira. 

Foto 10- Vista ampla a da esquina entre a Estrada João Antônio da Silveira e a Rua Clara Nunes. 
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Foto 11-Vista da fachada de conjunto de prédios residenciais localizado na esquina das ruas Clara 
Nunes e David Chermam da ru localizada a nordeste da área de estudo. 

Foto 12- Vista ampla de residências e áreas verdes de umas das ruas transversais a rua Clara Nunes, 

situada mais na porção noroeste da área. 
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Foto 13- Vista ampla do campo de futebol da praça localizada ha quadra entre os Acessos 2, 3, 5 e 6 

(rumo noroeste) e das residências ao fundo. 

Foto 14- Vista ampla da praça localizada na quadra entre os Acessos 2, 3, 5 e 6 (esquina dos Acessos 

2 e 6) e das residências ao fundo. 
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Foto 15 - Vista ampla de residências uma das ruas transversais a Rua Clara Nunes, mais 

especificamente a nordeste da área . 

Foto 16- Vista ampla das residências de uma das transversais da rua Clara Nunes, rumo nordeste. 
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Foto 17- Vista ampla dos terrenos baldios ainda existentes junto a Rua Sete Mil e Três, localizada a 
sudoeste da área de estudo. Ao fundo vista am a das residências do condomínio 

Foto 18- Vista ampla das habitações situadas no entroncamento das ruas Sete Mil e Três, Sete Mil e 
Quatro e Sete Mil e Cinco, onde inicia a ocupação do condomínio Figueira (a sudeste da área de 
estudo). 
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Foto 19- Vista ampla das residências situadas na Rua Sete Mil e Cinco, a sudeste da área de estudo. 

Foto 20 - Vista da área de recreação localizada no Condomínio Figueira, a sudoeste da área de 

estudo e ao fundo vista ampla das residências. 
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Foto 21- Vista ampla das casas localizadas na rua Sete Mil e Quatro, a sudoeste da área de estudo. 

Foto 22 - Vista dos empreendimentos comerciais localizados na Estrada João Antônio da Silveira, 
1090, localizados nas proximidades da porção sudeste da área de estudo. 
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Foto 23- Vista da fachada do empreendimento Fábrica de Artefatos de Cimento, localizado na Rua 
Anita Gonzá roximadamente no número 10. Local a sudeste da área de estudo. 

Foto 24 -Vista da rua Antônio Onofre da Silveira, rumo noroeste. 
campo de futebol. Local a sudeste da área de estudo. 
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Foto 25 - Vista do campo de futebol, localizado na Rua Antônio Onofre da Silveira, 151. Local a 
sudeste da área de estudo. 

Foto 26 - Vista do portão da garagem de ônibus de transporte público Tinga, localizada na Rua 
Antônio Onofre da Silveira, 50. Local a sudeste da área de estudo. 
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3.5 Vistoria no local 

Em vistoria de campo ocorrida no dia 07/10/2014, foram registradas através de 

documentação fotográfica e demarcação através de GPS portátil (modelo Garmin GPSmap 

60C) a presença de vestígios do tipo de ocupação Uá descrita, referenciada e representada 

através de figuras) ocorridas na área nos últimos anos, além de fatores relevantes no que 

concerne ao meio físico. Durante o caminhamento , constatou-se a presença de resíduos de 

demolição resultantes da desocupação da área, bem como alguns pequenos acúmulos de 

material reciclável no entorno das poucas habitações irregulares ainda presentes na área. 

Cabe ressaltar que não foi constatado nenhum odor desagradável relacionado à presença 

de matéria orgânica em decomposição na área. A Figura 13 e as imagens fotográficas (ver 

Fotos de 27 a 34) a seguir apresentadas ilustram a situação atual da área objeto de estudo. 
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Relatório Fotográfico de Uso e Orupação do Solo do Interior da Área 

Foto 27 - Vista ampla do limite sudeste da área de estudo à partir da Estrada João Antônio da 
Silveira. 

--~ 

Foto 28- Vista ampla do interior da área a partir do seu limite sudeste . Em segundo plano estão os 
fundos dos imóveis da Rua Clara Nunes número 700 (aproximadamente). 
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Foto 29 - Vista em primeiro plano da presença de entulhos de madeira e galhos de capoeira, em 
segundo plano vista da área com vegetação rasteira e em terceiro plano vista dos fundos das 
residências situadas no limite NW-NW da área. 

Foto 30- Vista panorâmica da área de estudo. Em primeiro, plano vestígios da presença de entulhos 
do tipo concreto, pisos, tijolos remanescentes das ocupações irregulares. Em segundo plano, as 
residências do condomínio Figueira situadas junto ao limite sudoeste da área. 
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Foto 31- Vista ampla do interior da área de estudo, onde pode-se observar entulhos, como madeira 
e restos de galhos de árvores e a presença de alguns sacos plásticos esparsamente distribuídos, 
provavelmente em função da existências ao fundo da foto de duas habitações irregulares 
remanescentes na á situadas 

Foto 32 - Vista panorâmica do interior da área de estudo com presença montículos de galhos 
situados ao longo dos caminhos existentes na área, rumo noroeste. 
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Foto 33- Vista panorâmica do interior da área de estudo, onde se pode observar a presença de duas 
habitações i lares 

Foto 34- Vista panorâmica do limite noroeste da área de estudo. Em primeiro plano, a figueira. A 
direita da foto a presença de habitações irregulares remanescentes. 
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3.6 Consultas a Prefeitura Municipal de Porto Alegre 

A seguir serão apresentadas as informações resultantes do levantamento dos documentos 

da área e do seu entorno na Prefeitura de Porto Alegre. Ressalta-se que estabelecimentos 

do entorno só serão abordados se apresentarem aspectos relevantes para avaliação 

ambiental proposta. 

Com base em levantamentos feitos no local, todas as atividades realizadas no entorno da 

área de estudo foram avaliadas de acordo com seu potencial de contaminação. Dentre elas 

apenas um dos estabelecimentos desenvolve atividades consideradas com potencial de 

contaminação, a Mecânica Arca Diesel , situada a jusante da área objeto de análise. 

Quanto a pesquisa realizada no banco de dados on-line da Secretaria Municipal da Indústria 

e Comércio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre 

(https://alvaraweb.procempa.com.br/alvara/home.seam), com vistas a consultar a 

regularidade dos empreendimentos foram vasculhados todos os logradouros do entorno da 

área de estudo, através da ferramenta "pesquisa por trecho de logradouro", em seus 

trechos relevantes para este trabalho. Os alvarás de todos os empreendimentos 

encontrados foram avaliados quanto à sua regularidade e validade, estando todos em 

conformidade. Ocorre que o alvará da mecânica Arca Diesel não foi encontrado. Em função 

do exposto acima, o procedimento adotado, mesmo estando situada a jusante do imóvel, foi 

encaminhar processo, de protocolo 001.035367.14.8, à Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente no dia 10 de outubro de 2014 com vistas a levantar o histórico ambiental da 

mecânica Arca Diesel. Foram solicitadas informações a respeito de eventuais ocorrências 

de acidentes, infrações, notificações e/ou quaisquer outros eventos marcantes em 

desconformidade com a legislação vigente. 
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3.7Considerações sobre avaliação do Imóvel 

A seguir serão feitas algumas considerações resultantes sobre as atividades 

desenvolvidas no capítulo 3, a saber: 

• Que o levantamento das imagens aéreas ao longo do tempo e do espaço 

documentou que uma área de 5,8 hectares foi utilizada por atividades agrícolas 

e pecuárias, no mínimo por 18 anos. E que mesmo com a presença de 

ocupações irregulares não foram identificadas condições que possam 

representar perigo a saúde humana e ao meio ambiente. 

• Que a matrícula 22.721 pertenceu ao veterinário Claudio Martins Real e a 

professora Maria de Lourdes Renck Real até 10/04/1991 , data na qual foi vendida 

para a empresa Yurgel- Obras Civis LTDA; e que a matrícula 147.513 é originada 

do desmembramento da matrícula 22.721 , sendo de posse do mesmo 

proprietário. Ressalta-se que a atividade econômica desenvolvida pelo último 

proprietário não constitui uma atividade potencialmente contaminante . 

• Que todos os entrevistados foram unânimes em responder que o imóvel em 

questão sempre foi utilizado por atividade pecuária , voltada à venda de tambo de 

leite e agrícola , predominantemente voltada ao cultivo de hortaliças e frutas e 

que somente depois dos anos 90 deixou de ser produtiva, permitindo o 

surgimento de uma vegetação bastante exuberante , e que a preocupação com o 

surgimento das ocupações irregulares restringiu-se especificamente a violência e 

a droga, mas nada que gerasse transtorno de natureza ambiental. 

• Que no entorno da área ocorre o predomínio de imóveis com fins residenciais e 

alguns poucos imóveis de fins comerciais distribuídos esparsamente no bairro. 

Pode-se destacar a total ausência de empreendimentos e ou atividades com fins 

industriais que pudessem vir a comprometer o meio ambiente, com exceção da 

mecânica Arca Diesel , situada próxima ao limite posicionado na direção S-E do 

imóvel. 

• Que as atividades desenvolvidas no entorno do imóvel estão com seus alvarás 

regulares e, portanto, devem estar atendendo as condicionantes exigidas no 

licenciamento exigido pelo órgão competente. 
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GAlA SUL ....... ,." 
• Que a vistoria com registro fotográfico no local confirma que os as ocupações 

irregulares que invadiram a área em análise não apresentam, indicativos 

relevantes que possam acarretar danos à saúde humana e ao meio ambiente. 
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4 INFORMAÇÕES REGIONAIS 

4.1 Meio Físico 

A seguir serão descritos aspectos relevantes do meio físico a nível regional compatível 

com que é exigido na etapa relacionada à avaliação preliminar de áreas 

potencialmente contaminada. 

4.1.1 Geologia 

Segundo o mapa geológico da CPRM- escala 1 :250.000- ano 2006, a área do imóvel 

em questão é representada ano extremo N-W por depósitos aluviais atuais (Q1- cor 

branca no mapa) de idade cenozoico/quaternário constituídos por areias e cascalhos 

imaturos e mal selecionados , localmente areias, siltes e argilas orgânicas de canais e 

planícies aluviais e lagunares. Já no restante da área os depósitos, são originados por 

legues aluviais (TQ - cor cinza no mapa) de idade terciário/quaternário constituídos por 

arenitos arcoseanos, conglomerados e arenitos conglomeráticos, areias e argilas, com 

cores que variam entre vermelho e cinza (ver Figura 15). 

Em pesquisa bibliográfica muitos autores renomados consideram , diferentemente da 

CPRM, que a área em questão é toda originada por depósitos consolidados de areias e 

argilas relacionados aos sistemas fluviolacustre estabelecidos sobre depósitos de 

planície lagunares. 

Pode-se inferir pelas observações de campo e pela proximidade do Arroio Salsa , que 

os depósitos que constituem a área sofrem hoje grande influencia da oscilação do 

lençol freático , tornando a área mais seca ou mais úmida a critério da ação das 

intempéries. 

O levantamento de campo e as imagens aéreas multitemporais revelaram (através do tempo 

e do espaço) total ausência e desencadeamento de qualquer indício atual e antigo de 

processos erosivos na referida área, portanto não foram identificadas questões geológicas 

outras que possam trazer riscos à instabilidade geotécnica, até porque a área objeto de 

licenciamento é representada por um modelado de relevo bastante plano que favorece em 

geral a ausência desse tipo de processo, isto, também é válido para o seu entrono mais 

próximo. Estes condicionantes revelam um terreno com boa estabilidade geotécnica, mas 

sempre lembrando de que, em função do movimento de terra que irá ocorrer em função da 

implantação do condomínio, tem que se tomar cuidado em manter o equilíbrio entre a 

pedogênese/morfogênese, facilmente obtido através de medida mitigadora, muito eficiente 

Rua Pedro José Müller, 1736-B, B. No~sa Sra. De Fátima, Taquara, CEP: 95600-000/ RS/Brallil 
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nestes casos, como plantio de cobertura vegetal e a implantação um bom sistema de 

escoamento da drenagem pluvial. 

Rua Pedro José Müller, 1736-B, B. Nossa Sra. De Fátima, Taquara, CEP: 95600-000/ RS/Brasil 
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FIGURA 15- MAPA GEOLÓGICO DA CPRM ESCALA 

1:250.000- ANO 2006 
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4.1.2 Sistemas Aquíferos 

De acordo com mapa dos Sistemas Aquíferos da CPRM referente a RMPA, escala 

1 :250.000, ano 2006, a área do imóvel encontra-se inserida em dois tipos de 

aquíferos com características diferenciadas. O aquífero representado pela simbologia 

b2 é referenciado como de importância hidrológica muito pequena, com 

vulnerabilidade natural alta, aquíferos intergranulares extensos semi-confinados a 

confinados. Sua permeabilidade considerada de baixa a alta, vazão muito variável. 

Água de má qualidade, com utilização restrita. Poços de até 40 m totalmente 

revestidos, sendo que o domínio hidrológico aqui é considerado de planície 

fluviolacustre. Em quanto que o aquífero representado pela simbologia j2 (ver Figura 

16) é classificado, também, como sendo de importância hidrológica muito pequena, 

sua vulnerabilidade natural é classificada como sendo de baixa a média com 

características de aquíferos extensos confinados com influencia de zonas fraturadas, 

Permeabilidade muito baixa. Vazões de 0,5 a 1 ,5 m3/h e 1 a 4m3/h. Agua de boa 

qualidade. Captação dos poços com 150 a 250, sendo que o domínio hidrológico aqui 

é considerado do escudo sul rio-grandense. 

De acordo com Takeuchi e Roisenberg (2009), através da análise do Esquema 2, a 

área de estudo está inserida exclusivamente no compartimento hidrogeológico 

denominado Depósitos Sedimentares Lacustre do Quaternário. 
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Esquema 2 - Mapa hidrogeológico do Município de Porto Alegre com a localização dos 
pontos de coleta. 
Fonte: Takeuch i e Roisenberg , 2009. 
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FIGURA 16- MAPA DOS SISTEMAS AQUÍFEROS CPRM 

DA RMPOA, ESCALA 1:250 000-ANO 2006 
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4.1.3 Geomorfologia 

Com relação à geomorfologia, a área objeto de licenciamento e seu entorno mais 

próximo se encontram inseridos na bacia hidrográfica do Arroio do Salso (ver 

Esquema 3). Com relação a dinâmica superficial de relevo , essa zona se encontra em 

processo de descaracterização em função do avanço acentuado da expansão 

urbana(ver Figuras 2 a 13 e Fotos 1 a 34 ). 

Referindo-se agora mais especificamente a área do imóvel, o mapa 

planialtimétrico/topográfico (Anexo IV) e o caminhamento feito na área revelam um 

relevo plano com cotas de variam de 12m a 19m, descendente em relação ao Arroio 

Salso (ver Esquema 4). Segundo o Mapa Geomorfológico do IBGE (Projeto 

RADAM, escala 1 :1.000.000), essa área plana (ver Fotos 27 a 34) tem origem nos 

processos de acumulação lagunar. Desenvolveram-se durante o Holoceno em 

função da grande transgressão pós-glacial, há 5 mil anos. O mar quando atingiu 5 m 

acima do nível atual na Planície Costeira possibilitou a formação de uma barreira 

constituída por areias praiais e eólicas (Vilwock e Tomazelli, 1995). O período 

regressivo que se seguiu construiu cordões litorâneos paralelos, também 

denominados de feixes de restinga, típicos da região onde a área do imóvel está 

inserida (ver Figura 17). 
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FIGURA 17 - MAPA GEOMORFOLÓGICO PROJETO 

RADAM. 
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Â o N 

Fonte: Colli chonn & Junqueira (2007) c Mcncgat et a/ ( 1998a) 
Elaboração: Lui M. Martin de lima (2009) 

Esquema 3 localização da bacia hidrográfica do Arroio Salsa no municipio de Porto Alegre. 
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Esquema 4- Mostra parte do curso principal do Arroio Salsa e seus afluentes recortando o entorno 

da área objeto de licenciamento. 
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4.2 Considerações sobre o meio físico 

Os aspectos geológicos regionais e o modelado de relevo, no caso da área em questão, 
estão bem representados por um relevo bastante plano, com grande influencia das 
oscilações do lençol freático por influencia da proximidade do Arroio Salso e por adventos 
da ação climática. 

Um aspecto bastante interessante de ser abordado é a ausência total ao longo do tempo e 
espaço de indícios ou vestígios de processos erosivos na área e no seu entorno, apesar do 
processo urbanístico mostrar-se mais intenso nos últimos anos na região como um todo. 

Quanto às características referentes aos sistemas aquíferos, ambas as unidades mostram
se com certa vulnerabilidade a contaminação da água subterrânea, segundo a literatura, 
seja pelas características quanto à permeabilidade, pela presença de fraturas ou pela 
própria vulnerabilidade natural. 
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5 MODELO CONCEITUAL PRELIMINAR 

O modelo conceitual é um relato escrito e/ou a representação gráfica do 
empreendimento investigado, do meio fís ico e dos processos físicos , químicos e 
biológicos que determinam o transporte de contaminantes da(s) fonte(s) através dos 
meios que compõem este sistema, até os potenciais receptores dentro deste sistema. 
O modelo conceitual , inicialmente definido, deverá ser continuamente atualizado de 
acordo com os dados obtidos. 

• Como mencionado, não há histórico de ocupação por atividades potencialmente 
contaminantes no local de estudo que justifique a realização de uma investigação em 
fase confirmatória. Atualmente o seu entorno, conforme pode ser verificado no mapa 
de uso e ocupação do solo, não apresenta nenhuma atividade potencialmente 
contaminante situada à montante do imóvel que seja considerada como área 
suspeita de contaminação. 

Os principais documentos de referência utilizados nos serviços estão listados a seguir: 

;.. ABNT NBR 15515-1:2007. Passivo ambiental em solo e água subterrânea
Avaliação Preliminar. 

;.. ABNT NBR 15515-2:2011. Passivo ambiental em solo e água subterrânea-
Investigação Confirmatória. 

;.. CONAMA. Resolução N°420 de 28 de dezembro de 2009. 
;.. CONAMA. Resolução N°396 de 03 de abril de 2008. 
;.. CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GTZ. Avaliação Ambiental de Terrenos com 

Potencial de Contaminação, 2008. 
;.. CETESB, GTZ. Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas , 28 ed. , 

2001. 
;.. CETESB, GTZ. Guia para Avaliação do Potencial de Contaminação em 

Imóveis, 2003. 
;.. CETESB, Procedimento para Gerenciamento de Áreas Contaminadas. 

Decisão da Diretoria 1 03-2007 -C-E, 2007 . 
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6 CONCLUSÕES 

Descrevem-se a seguir as conclusões baseadas nas interpretações das informações 
resultantes dos levantamentos e análises das imagens aéreas multitemporais, do conjunto 
de certidões de matrículas que compõe o imóvel, das entrevistas com antigos moradores do 
bairro e vizinhos, do uso e ocupação do solo da área e do entorno, do trabalho de campo no 
local com registro fotográfico, do levantamento de informações no site da Prefeitura 
Municipal a respeito da regularidade das atividades desenvolvidas no entorno da área e, 
também, do julgamento subjetivo dos profissionais envolvidos na elaboração do presente 
trabalho. 

• Os relatos dos vizinhos e do antigo morador atestam que o imóvel nunca foi 
utilizado por qualquer atividade que pudesse comprometer o meio ambiente , 
mesmo com a presença das ocupações irregulares por certo período; 

• As informações descritas na certidão da matrícula do imóvel , não indicam 
qualquer tipo de atividade com potencial de contaminação; 

• O levantamento de uso e ocupação do solo do entorno indica o predomínio de 
uso residencial, com a ausência de atividades com potencial de contaminação 
no entorno da área de estudo, exceto pela presença da mecânica situada à 
jusante do imóvel; 

• A Análise Multitemporal das imagens aéreas mostra que não houve uso com 
potencial contaminante no interior da área; 

• A vistoria técnica realizada no local não se constatou evidencias que sugiram a 
possibilidade de alguma contaminação que poderia vir a causar danos à saúde 
humana e ao meio ambiente ; 

• Quanto aos aspectos do meio físico, os sistemas aquíferos indicam uma certa 
vulnerabilidade da área na qual o imóvel se encontra inserido. 

Consequentemente, pode-se avaliar que não existem indícios de potencial 
contaminação no terreno analisado e no seu entorno, portanto, pode-se prescindir em 
avançar no processo investigativo da área. 

Desta forma , concluímos não haver comprometimento do imóvel para o uso futuro 
pretendido, ressaltando que alguns imóveis do entorno já apresentam uso semelhante 
na atualidade. 
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ANEXO I -QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS DO IMÓVEL 
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QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO IMÓVEL* 

* Ver fonte bibliográfica no final do questionário 

Atividades Desenvolvidas no Imóvel 

1. Hã uma indústria instalada no imóvel? 

Resposta: Não. 

2. A atividade industrial atual estã relacionada com as atividades potencialmente 

definidas no Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB? 

Resposta: Não. 

3. Jã existiu alguma indústria neste imóvel? 

Resposta: Não. 

4. A atividade industrial que existiu neste imóvel estã relacionada com as atividades 

potencialmente definidas no Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da 

CETESB? 

Resposta: Não. 

5. Existe alguma indústria vizinha ao imóvel? 

Resposta: Não. 

6. Existiu alguma indústria vizinha ao imóvel? 

Resposta: Não. 

7. O imóvel é usado como: 

( ) posto de gasolina 

( ) oficina mecânica 

( ) galvanoplastia 

()gráfica · 

( ) lavanderia/tinturaria 
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()bota fora 

()lixão 

( ) ferro velho 

( ) recebimento e armazenamento de resíduos domésticos e de entulhos 

( ) reciclagem de resíduos domésticos, industriais e de entulhos 

Resposta: Nenhuma das alternativas anteriores. 

8. O imóvel já foi usado como: 

( ) posto de gasolina 

( ) oficina mecânica 

( ) galvanoplastia 

()gráfica 

( ) lavanderia/tinturaria 

()bota fora 

( ) ferro velho 

( ) recebimento e armazenamento de resíduos domésticos, industriais e de entulhos 

( ) reciclagem de resíduos domésticos e de entulhos 

Resposta: Nenhuma das alternativas anteriores. 

9. Algum dos imóveis vizinhos é usado como: 

( ) posto de gasolina 

(x) oficina mecânica 

( ) galvanoplastia 

()gráfica 

( ) lavanderia/tinturaria 
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()bota fora 

()lixão 

( ) ferro velho 

( ) recebimento e armazenamento de resíduos domésticos, industriais e de entulhos 

( ) reciclagem de resíduos domésticos e de entulhos 

1 O. Algum dos imóveis vizinhos já foi usado como: 

( ) posto de gasolina 

()oficina mecânica 

( ) galvanoplastia 

()gráfica 

( ) lavanderia/tinturaria 

()bota fora 

()lixão 

( ) ferro velho 

( ) recebimento e armazenamento de resíduos domésticos, industriais e de entulhos 

( ) reciclagem de resíduos domésticos e de entulhos 

Resposta: Nenhuma das alternativas anteriores. 

Geração, Deposição e Armazenamento de Substâncias Potencialmente Poluidoras 

11. São ou foram gerados efluentes líquidos no imóvel? 

Resposta: Não. 

12. São ou eram d~scartados efluentes líquidos diretamente no solo? 

Resposta: Não. 

13. São ou eram descartados efluentes líquidos diretamente no sistema de drenagem 

de águas pluviais ou em rede de esgotos? 
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Resposta: Não. 

14. São utilizados ou armazenados no interior do imóvel: 

( ) baterias automotivas ou industriais usadas 

( ) derivados de petróleo 

( ) pesticidas, herbicidas ou outros biocidas 

()pneus 

()tintas ou vernizes 

()resíduos 

( ) outros produtos químicos em recipientes individuais de mais de 20 litros ou a granel 

Resposta: Nenhuma das alternativas anteriores. 

15. Foram armazenadas ou utilizadas no interior do imóvel? 

( ) baterias automotivas ou industriais usadas 

( ) derivados de petróleo 

( ) pesticidas, herbicidas ou outros biocidas 

()pneus 

()tintas ou vernizes 

()resíduos 

()outros produtos químicos em recipientes individuais de mais de 20 litros ou a granel 

Resposta: Nenhuma das alternativas anteriores. 

16. Existem bombonas, tambores ou sacos de produtos químicos no imóvel ou nas 

suas instalações? 

Resposta: Não. 

17. Existiram no imóvel bombonas, tambores ou sacos de produtos químicos? 

Resposta: Não. 
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18. Existem no imóvel transformadores, capacitores ou quaisquer equipamentos 

elétricos? 

Resposta: Não. 

19. Existiram no imóvel transformador, capacitores ou quaisquer equipamentos 

elétricos? 

Resposta: Não. 

20. Foi depositado resíduo industrial dentro do imóvel? 

Resposta: Não. 

21. Existem atualmente no imóvel tanques de armazenamento de combustíveis e/ou 

produtos químicos? 

Resposta: Não. 

22. Existiram no imóvel tanques de armazenamento de combustíveis e/ou produtos 

químicos? 

Resposta: Não. 

23. Existem respiros, bocais de enchimento ou tubulações saindo do solo? 

Resposta: Não. 

24. Existiram no imóvel respiros, bocais de enchimento ou tubulações saindo do 

solo? 

Resposta: Não. 

25. Existe dentro do imóvel algum poço, lagoa ou lago? 

Resposta: Não 

26. Existiu dentro do imóvel algum poço, lagoa ou lago? 

Resposta: Não 

Vestígios de Contaminação 

27. Existem ou existiram no interior do imóvel manchas localizadas em: 
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()solo 

()drenas 

()telhados 

()pisos 

()paredes 

Resposta: Não. 

28. Existem ou existiram alterações anômalas na vegetação no interior do imóvel? 

Resposta: Não. 

29. Você já observou animais mortos no interior do imóvel? 

Resposta: Não. 

30. Ocorreu alguma explosão ou incêndio no imóvel? 

Resposta: Não. 

31. Existe ou existiu algum poço, nascente ou mina d'água para abastecimento na 

propriedade? 

Resposta: Não. 

32. A água apresenta gosto/cheiro estranho, ou causou algum problema de saúde? 

Resposta: Não. 

33. A água apresentou gosto/cheiro estranho, ou causou algum problema de saúde? 

Resposta: Não. 

34. A água foi considerada contaminada por algum órgão ambiental ou de saúde? 

Resposta: Não. 
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Ações Governamentais no Imóvel 

35. Existe qualquer pendência jurídica ou administrativa, ligada a um vazamento ou 

possibilidade de vazamento de substâncias tóxicas ou de produtos de petróleo, 

envolvendo os proprietários ou ocupantes do imóvel? 

Resposta: Não. 

36. Existem ou existiram notificações e infrações ambientais relacionadas ao imóvel 

ou a qualquer uma de suas instalações? 

Resposta: Não. 

37. Ocorreram infrações ambientais no imóvel? 

Resposta: Não. 

38. Foi realizada qualquer avaliação ambiental no imóvel que tenha indicado a 

presença de substâncias tóxicas ou derivados de petróleo? 

Resposta: Não. 

Fonte bibliografia: Guia para avaliação do potencial de contaminação em imóveis/ elaboração 
Anna Carolina M.A. da Silva ... {et.al.} coordenação Maria Cecilia Pires- São Paulo:CETESB:GTZ, 2003. 
80p.;20x22,8cm 
Disponível, também em no site http:www.cetesb.sp.gov.br 
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GEOAMÉRICA 
<."t .. t,:.l~4t.J• ôf -.t~;:r•• 

Porto Alegre, 20 de outubro de 2014 

À 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. 

Av. Carlos Gomes, 2120- Porto Alegre/RS. 

Ref. Avaliação Ambiental da Oficina Mecânica Arca Diesel, localizada na Estrada João 

Antônio Silveira 1134- fundos do Mercado Leve Mais, Bairro Restinga, Porto Alegre/RS. 

Para a Equipe de Licenciamento Ambiental da SMAM. 

Prezado Eng. Agrônomo Paulo Jardim, 

Com vista à elaboração de um Relatório de Investigação Ambiental Preliminar de Áreas 

Potencialmente Contaminadas em um imóvel limítrofe a Oficina Mecânica Arca Diesel, venho 

solicitar à SMAM: avaliação ambiental da referida oficina mecânica localizada na Estrada João 

Antônio Silveira 1134- fundos do Mercado Leve Mais, Ba irro Restinga, Porto Alegre/RS. Cabe 

ressaltar que o alvará do empreend imento supracitado não foi encontrado em pesquisa no 

sistema "Consulta de Alvarás" do sítio 

https://alvaraweb.procempa .com.br/alvara/home.seam. A pesquisa foi realizada através da 

ferramenta "pesquisa por trecho de logradouro" em trechos de logradouro: na Estr. João 

Antôn io Silveira, o trecho entre os números 1100 e 1200; e na Rua Sete Mil Três, no trecho 

entre os números 1 e 1000. 

O objetivo desta solicitação é levantar o histórico ambiental da Oficina Mecânica Arca Diesel 

ao longo do tempo. Para o cumprimento do processo investigatório, é interessante tomar 

conhecimento a respeito de eventuais ocorrências de acidentes, infrações, notificações e/ou 

quaisquer outros eventos marcantes em desconformidade com a legislação vigente. 

O processo foi instruído com o seguinte documento ANEXO: Planta de situação situando a 

Ofici na Mecânica Arca Diesel, objeto desta análise solicitada; 

Desde já, agradecemos a oportunidade de apresentar a nossa empresa, nos colocamos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos neces 

Sem mais para o momento 

~e e agradecida. 
.......,.---,"-'+-1-+----::::;:;:;- - -

i a . êfatelli 

(51) 822 8 
(51) 320905~4 / 
geo.améríca@hotmail.com 
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ANEXO 111- CÓPIAS DAS MATRÍCULAS DO IMÓVEL 
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Projeto: 

Descrição: 

Endereço: 

Data: 

Outubro /2014 

Responsável Técnico 

Convenções 

Símbolo Descrição 

Perímetro 

33,67m Distâncias 

Curvas de Nível 

-13.8347- Cotas de Nível 

j 

c~ , 
GAIA SUL 

AMBIENTAL 

Pr~eto.s/ 5V~-geV~-!t1cwL{;l e 
GoV~-.svtLto rL {;l AV1A.bLeV~-t{;l L Ltct{;l 

CR.SA/RS : íbíí35 

Rue! Pec:trojosé MG<.ller, 1]3G-'B- 'BC!írro N. s. c:te F~tí~C!- nque~rC!/RS 

CE'P:jSG00-000 - Fovct/f~x. :Sí 354::2-3434 

5~lL : g~l~s~-tL~V>A.bleiM:~L@tc~.CoV>A..br 

Loteamento Parque Restinga 

Levantamento Planialtimétrico 

Rua Governador Peracchi Barcellos, 01 Bairro Restinga - Porto Alegre/RS 

Desenhista: Área: Prancha: Escala: 

Fernando 58.325,63 m2 Única 

Proprietário 

)1 

I 
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I 
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MZ 07 UEU 01 O QUARTEIRÃO 035 

CIDADE 
RUA GOVERNADOR PERACCHI BARCELLOS, 01 BAIRRO RESTINGA I PORTO ALEGRE-RS 

OBRA 

LOTEAMENTO PARQUE RESTINGA 

PRANCHA 

ESTUDO DE VIABILIDADE URBANÍSTICA 

PROJETO PROPRIETÁRIO 

DESENHO 

PROJETO 

EVU 

DATA 

JULHO I 2 .014 

ESCALA 

INDICADA 

PLANTA N° 

, ...... ~ .. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

v Juízo: Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Comarca de Porto 
Alegre 
Processo nº: 001 /1.14.0309681 -4 (CNJ:.0394075-08.2014.8.21 .0001) 
Tipo de Ação: Outros Processos Autuados em Apenso por Determinação Judicial 
Requerente: Matriz Construtora Ltda - em Recup. Judicial 
Requerido: Matriz Construtora Ltda- em Recup. Judicial 
Local e data: Porto Alegre, 24 de novembro de 2014. 

CERTIDÃO 

Certifico que nesta data distribuí o feito acima especificado, 
destinado aos balancetes da recuperação judicial de Matriz Construtora Ltda. Nada mais. 

Dou fé. 

Escrivão(ã) 

· '"'--~u ... ., r.;n- Praia de Belas - Porto Alegre- CEP: 90110230 - Fone: 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.14.0234215-3 {CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 

Vistos. 

1) Certifique-se o decurso de prazo do edital de fi. 

116. 

2) Ciente da regularização processual do DEMAHB, ~ 
conforme procuração de fi. 133. 

3) Desentranham-se os Balancetes de fls. 134/139 e V' 
autuem-se em incidente próprio, intimando a Recuperanda para 

que os próximos não sejam juntados nestes autos. ,d tJ 
4) Intime-se o Administrador para assinar a petição ·w 

de fls. 140/142. Após, ao Ministério Público. --...._ tJ... / 
5) Ciente da juntada do Plano de Recuperação, 

contudo, somente foi publicado o edital do §1º, do art. 7º, da 

Lei 11.101/2005 {fi. 116), razão pela qual deverá ser aguardada 

a publicação do §2º da referida norma legal, pois o prazo para 

objeções deve ser contado deste último aviso (edital do art. 7º, 

§ 2º), conforme disposto no art. 55, c/c com o previsto no art. 

53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005. 

Em 01!12/2014 

Eliziana da Silveira Perez, 
juíza de Direito . 

. ' ~ - " ' --'"'~·· f'll'\111t10?14215300120144678412 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Ofício n° 518/2014- SMF/GS Porto Alegre, 26 de novembro de 2014. 

Excelentíssima Senhora Juíza: 

Em atenção ao Ofício n° 912/2014, de 23 de setembro de 2014, 

referente ao processo n° 001/1.14.0234215-3, informamos que foram efetuados os 

devidos registros no cadastro desta Secretaria Municipal da Fazenda- SMF. 

Atenciosamente, 

Eroni zaia er, 
Secretário Adj nto da Fazenda, 
Matrícula n° 1198270. 

A Excelentíssima Senhora Eliziana da Silveira Perez, 
Juíza da Vara de Falências, Concordatas e Insolvências da Comarca de Porto Alegre , 
Rua Manoelito de Ornellas, 50, 
CEP 90.110-230, 

- ""'on ~~~a 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

,., ~ 
.. Fl.289) . 
,~ ... 

VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS 

CERTIDÃO 

CERTIFICO E DOU FÉ que, o Edital de fl.116, foi disponibilizado 

na(s) Edição(ções) nº(s)5.421, do Diário da Justiça de 10-10-14, 

na(s) página(s) nº(s) 1. 

Porto Alegre, 9 de Dezembro de 2014 

Oficial Escrevente, 

Mat.: 1296-8277. 

CERTIDÃO 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE, transcorreu o prazo do Edital de fl.116, 

relativo ao §1º, do art.7º da Lei nº11.101/05, conforme segue: 

Data da disponibilização no DJE: 10/1 0/2014 (sexta-feira) 

11/10/2014 foi sábado e 12/10/2014, domingo 

Data legal de publicação: 13/10/2014 (segunda-feira) 

Primeiro dia: 14/1 0/2014 (terça-feira) 

Último dia: 28/10/2014 (terça-feira) 

Considerando que hoje é 09-12-14, esta Certidão inclui o prazo "dos 

Correios" (+ 05 dias) - (Res.380/2001-CM). 

Porto Alegre, 9 de Dezembro de 2014 

Oficial Escrevente, 

Mat.: 1296-8277. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota n° 667/2014, expedida em 09 de 

dezembro de 2014, foi disponibilizada na edição n° 5463 no Diário da Justiça 

Eletrônico do dia 10/12/2014, considerando-se publicada no primeiro dia útil 

que se seguir, em conformidade com o art. 4° da Lei n° 11.419/2006. Dou fé. 

001/1 . 14 . 0234215 - 3 

69.2014.8 . 21.0001) 

Ltda (pp. 

Fernandes e 

(CNJ 

- Matriz 

Joao Ada l berto 

João Claudio 

Fernandes) X Matriz Construtora 

0291141-

Construtora 

Medeiros 

Medeiros 

Ltda (sem 

representação nos autos) . Intimado : Mazzardo e 

Coelho Advogados Associados (pp . Angelo Santos 

Coelho) . Vistos ... 3) Desentranham- se os 

Balancetes de fls . 134/139 e autuem- se em 

incidente próprio , intimando a Recuperanda para 

que os próximos não sejam juntados nestes 

autos . 4) Intime- se o Administrador para 

assinar a petição de fls . 140/142 ... 

Porto Alegre, )O /tzU~ 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 

Vistos. 

1) Certifique-se o decurso de prazo do edital de fi. 

116. 

2) Ciente da regularização processual do DEMAHB, ~ 
conforme procuração de fi. 133. 

---./' 

3) Desentranham-se os Balancetes de fls. 134/139 e V 
autuem-se em incidente próprio, intimando a Recuperanda para 

que os próximos não sejam juntados nestes autos. .d t , 
4) Intime-se o Administrador para assinar a petição W~ 

de fls. 140/142. Após, ao Ministério Público. -...._ tJ.. / 
5) Ciente da juntada do Plano de Recuperação, 

contudo, somente foi publicado o edital do §1º, do art. 7º, da 

Lei 11.101/2005 (fi. 116), razão pela qual deverá ser aguardada 

a publicação do §2º da referida norma legal, pois o prazo para 

objeções deve ser contado deste último aviso (edital do art. 7º, 

§ 2º), conforme disposto no art. 55, c/c com o previsto no art. 

53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005. 

Em 01/12/2014 

Eliziana da Silveira Perez, 
juíza de Direito. 

- "- - :< : ~~ rl.-.r· 00111402~4215300120144678412 1 
-- -- ,. .. " " .. """-i \ 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

www.tjrs.jus.br 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 

Signatário: ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ 

Nº de Série do certificado: 4EDB683802662401 F6E8B45BD222D628 

Data e hora da assinatura: 01 /12/2014 17:55:14 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço 

http://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 

0011140234215300120144678412 

Número Verificador: 0011140234215300120144678412 2 
001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-RQ ?()1 L1 o ') 1 MrH' 



MAZZARDO & COELHO 
ADVOGADOS ASSOC11ADOS 

de.sdel986 

SUBSTABELECIMENTO 

Processo n° : 0 01/1.14.0234215-3 

ANGELO SANTOS COELHO, brasileiro, casado, advogado, 

inscrito na OAB/RS sob o n° 23.059, com escritório profissional situado à Rua Barão 

de Ubá, n° 621, Bairro Bela Vista, Cidade Porto Alegre/rs, SUBSTABELECE COM 

RESERVA DE PODERES na pessoa de MARCELLO BUSANELLO, brasileiro, 

solteiro, advogado, inscrito na OAB/RS 44E077, os poderes conferidos através de 

Instrumento Particular de mandato juntado nos autos da presente. 

Rua Barão de Ubá, 621 -Bela Vista- Porto Alegre- Cep: 90450-090 
Fone: 51 3331 0100- e-mail: mazzardoecoe/ho@mazzardoecoelho.com.br 

www. mazzardoecoelho. com. br 



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO CENTRAL DE PORTO 
ALEGRE/RS. 

PROCESSO N° 001/1.14.0234215-3 

MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, síndico 
nomeado no processo de recuperação judicial da empresa MATRIZ 
CONSTRUTORA LTDA., vem, respeitosamente perante V. Exa., dizer o que 
abaixo segue. 

Relata o Administrador Judicial que na data de 20 de novembro de 
2014 recebeu a habilitação de crédito encaminhada pelo DEMHAB -
Departamento Municipal de Habitação. 

No entanto, ao juízo do Administrador, a habilitação é 
intempestiva, visto que o Edital foi disponibilizado no dia 10 de outubro de 
2014, enquanto que a carta AR encaminhada pelo Administrador Judicial foi 
recebida no referido órgão na data de 17 de outubro de 2014, conforme já 
comprovado nos autos. Com isso, excedido o prazo de 15 dias estabelecido no 
art. 70, §1o, Lei 11.101/05. 

ANTE O EXPOSTO, REQUER a juntada da presente aos autos 
para os devidos fins de direito. 

Nestes termos, ped esp r deferimento. 
Porto Alegre/RS, O de de e bro de 2014. 
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
COORDENAÇÃO JURÍDICA 

Recuperaç.ão Judicial no 
00111.14.0234215-3 

Senhor Administrador Judicial: 

O Departamento Municipal de Habitação, autarquia por força 
da lei municipal 2902/65, representado pelo procurador municipal que subscreve, 
vem diante de V.Sa. dizer e requerer o seguinte: 

A empresa recuperanda, Matriz Construtora Ltda., ao requerer 
sua recuperação judicial informou que sofre também pedido de falência sob n° 
001/1.14.0112048-3, deixou de informar o seu débido, que conforme os parâmetros 
judiciais para sua atualização, corresponde a R$ 3.053.602,21, relacionada a fls. 40 
dos autos. 

A fls. 32 deixa de relacionar esta dívida acima 
~referida, decorrente de execução judicial de notas promissórias, onde a recuperanda 

f0i sucumbente nos embargos do devedor que promoveu. Junta documentação 
comprobatória. Este é o grosso da dívida frente ao DEMHAB, no qual se fundou o 
pedido de falência. 

O juizo resolveu suspender o processo de falência. 

Eis o teor de sua decisão: 

Intime-se a requerente (DEMHAB) de fls. 127/128 de que deverá proceder na forma 
disposta no art. 7°, § 1°, da Lei 11.10112005, apresentando ao Administrador suas 
habilitações ou divergências quanto aos créditos constantes na relação de credores 
publicada às fls. 116-v, observando o prazo legal de 15 dias da publicação e, caso 
decorrido, proceder na forma prevista no art. 1 O, da mesma Lei. Quanto ao 
requerimento de processamento conjunto do pedido de falência por ela ajuizado, bem 
como da ação de recuperação judicial da sociedade empresária Yurgel Obras Civis 



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
COORDENAÇÃO JURÍDICA 

Ltda. , vai indeferido, uma vez que, relativamente à primeira, ocorre a suspensão do 
pedido de falência quando do ajuizamento de pedido de recuperação, na forma do art. 
96, VII, da LREF e, quanto à segunda, em princípio, o processamento é distinto, uma 
vez que não constitui grupo econômico o simples fato de possuir sócios idênticos, 
devendo, para tanto, haver o reconhecimento judicial, o que deve ser analisado pelo 
Administrador, se assim entender. Deverá, também, regularizar sua representação 
processual nestes autos, juntando o instrumento de procuração. Devolvam-se as cópias 
que estão na contracapa a quem de direito (DEMHAB). Intime-se o Administrador 
para informar se procedeu na forma disposta no art. 22, I, "a", da LERF. Sem prejuízo, 
aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação da relação de credores a ser 
apresentada pelo Administrador. 

Assim, deve ser arrolado tal crédito. 

O plano de recuperação apresentado é fictício. A recuperanda é 
mera fachada para a atuação do Senhor Telmo Yurgel, que aposta todas suas 
esperanças na utlização do terreno nominalmente na titularidade da outra empresa em 
recuperação do mesmo senhor. Com um mesmo terreno pretende recuperar a empresa 
Matriz Construtora Ltda bem como a Yurgel Obras Civis Ltda., em recuperação pelo 
processo 001.1.07.0216873-8. 

Diz a empresa Matriz que a outra recuperanda Yurgel Obras Civil 
pretende construir no terreno e lhe destinar em pagamento 1 ,5 por cento de cada 
unidade. E que o beneficioa pretendido com a recuperação atinge apenas ao montante 
de R$ 1.007.724,21. 

Ora, o valor que a recuperanda tem em expectativa receber não 
alcança um terço de sua dívida com o DEMHAB. 

O terreno tecnicamente não comporta 780 unidades. As empresas 
não tem lastro para investimento desta envergadura. 

A empresa Matriz deixou inconclusos para o DEMHAB vários 
conjuntos residenciais. Politicamente entabulou um acordo leonino se utilizando de 
proposta similar, que se mostrou totalmente inviável, por isto foi movida a execução 
das cártulas. Toda a matéria foi discutida nos embargos e transitou em julgado. Não 
cabe mais qualquer alegação sobre eventual culpa do DEMHAB. 

Não bastam meras alegações. Laudo técnico deverá demonstrar a 
vilabilidade da proposta aqui apresentada, de molde a satisfazer a dívida frente ao 
DEMHAB. 



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
COORDENAÇÃO JURÍDICA 

Merecem andar juntos os processos de recuperação das empresas 
Matriz, bem como o da recuperação da Yurgel Obras Civis Ltda., todas empresas que 
orbitam em tomo do Senhor Telmo Kaplanski Yurgel ato o agente econômico da 
atividade das referidas empresas. 

Deferimento. 

À MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 
Dr. Ângelo Santos Coelho 
Rua Barão de Ubá, 621 - Bela Vista Porto Alegre 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
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AUDI~NCIAS 

001/1.14.0112048-3 
0138674-08.2014 . 8 . 21 .0001 

Pedido de Falência 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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_1_1 __ 

I I 

' _1_1 __ 
, ........ . ..... . ......................................... ............. ..................... .. .... ..... .. . 

' 
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
COORDENAÇÃO JURÍDICA 

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara de Falência 
'$f .. - •'·· . : .': _::·:;.;.;:' 
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1 v O Departamento Municipal de Habitação, autarquia por força 
da lei municipal 2902/65 , com se na avenida Princesa Isabel, 1115, por seu 
procurador, vem diante de V.Exa. mover o presente pedido de falência frente à 
empresa Matriz Empreendimentos Imobiliários, CNPJIMF n° 87.865.234/0001-80, 
com sede na Rua Comendador Coruja, n° 316., loja 3, nesta Capital, pelas seguintes 
razões de fato e de direito: 

A demandada é devedora do valor constante de dez notas 
promissórias, perfazendo um total de R$ 2.447.763 ,51 emitidas em 05/1111987. 

Deve também honorários decorrentes de sucumbência, num total 
de R$ 606.834, 86, na data de 11/05/2004. 

Movido executivo judicial, após longos e conturbados 
procedimentos, permanece a higidez da dívida, conforme certidões juntadas. 

Foi judicialmente intimada a pagar ou nomear bens a penhora e 
ão efetuou o pagamento. 

Mediante penhora eletrônica, o autor conseguiu receber apenas 
R$ 6.408, 68, em 17/04/2013 , valor ínfimo frente ao montante da dívida. 

Á evidência, se está diante de execução frustrada. 

Não pode a execução se eternizar, por isto o presente pedido de 
quebra, com fundamento no art. 94, II da Lei Falimentar. 

Assim, ao juízo são feitos os seguintes requerimentos: 
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
COORDENAÇÃO JURÍDICA 

a) citação da requerida para que em dez dias pague o total da dívida, hoje no 
montante de R$ 11.623.076,89, já descontada a parcela paga, acrescido de correção 
monetária, juros e honorários, ou apresente contestação, depositando o valor da 
dívida e justificando a inadimplência; 

b) decretação da falência da devedora judicial, caso não pague no prazo de 
contestação; 

c) citação da requerida por Oficial de Justiça, autorizando a sua realização em 
domingos e feriados e em dias que não há expediente forense, forte no §2° do art. 172 
do CPC; 

d) caso pague, requer a expedição de alvará para levantamento dos valores; 

e) condenação da requerida nos ônus da sucumbência; 

f) requer a produção probatória por todos os meios em direito admitida. 

Valor: de alçada, para fins fiscais, com eventuais custas ao final, por se tratar ente da 
fazenda pública. 

Porto Alegre, 26 de novembro de 2013. 



P R O C U R A Ç Ã O 

Pelo presente instrumento particular, o DEPARTAMENTO 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DEMHAB, Autarquia Municipal criada pela 
Lei n° 2.902, de 30 de dezembro de 1965, com sede nesta Capital, na Avenida Princesa 
Isabel n° 1115, telefone n° 3289.7200, inscrito no CGC/MF sob o no 92.965.870/0001-13, 

neste ato representado pelo seu Diretor Geral, EVERTON LUÍS GOMES BRAZ, 
brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o no 644.533.910-72, Carteira de 
Identidade no 8053197144, residente e domiciliado nesta Capital, nomeia e constitui seus 
procuradores os advogados; JOSÉ NATAL ARAÚJO DE SOUZA, brasileiro, casado, 
Coordenador Jurídico, inscrito na OAB/RS sob o n° 41.257; ANTONIO FERNANDO 
MOUSSALLE, brasileiro, casado, inscrito na OAB/RS sob o n° 26.559; CLOVIS 
VIEGAS PAJV A, brasileiro, casado, inscrito na OAB/RS sob o n° 18.245; FERNANDO 
DAMIANI DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, inscrito na OAB/RS sob o n° 18.477; 
ISABEL CRISTINA SORIANO DA SILVA, brasileira, solteira, inscrita na OAB/RS sob 
o n° 16.919; LAURA LAMPERT TORRES, brasileira, solteira, inscrita na OAB/RS sob o 
no 57.320; LEANDRO CELENTE DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, inscrito na 
OAB/RS sob o no 56.014; LUÍS CARLOS PELLENZ, brasileiro, divorciado, inscrito na 
OAB/RS sob o no 21.694; MANUELA BONOTTO KELEN PEDRESCHI, brasileira, 
casada, inscrita na OAB/RS sob o n° 71.493; PAULO HENRIQUE SANTOS 
MORETTO, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/RS sob o n° 30.677; PAULO 
ROBERTO LUFT PINHO, brasileiro, divorciado, inscrito na OAB/RS sob o n° 35.300; 
SILVIO PEREIRA FILHO, brasileiro, casado, inscrito na OAB/RS sob o n° 22.668; 
V ALTAIR JOSÉ VIEIRA, brasileiro, casado, inscrito na OAB/RS sob o n° 55.600, para 
representar a Autarquia em qualquer ação ou processo judicial ou extrajudicial em que seja 
autora, ré, assistente, oponente ou de qualquer forma interessada, praticar todos os demais 
atos necessários ao bom e fiel desempenho do presente mandato, sendo que, em relação ao 
primeiro outorgado, conJere, ainda, os poderes de receber citações, intimações, notificações, 
além de acordar, transigir e desistir. 

Porto Alegre, 02 de setembro de 2013 . 

z 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
sa VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL 
Rua Márcio Veras Vidor (antiga Rua Celeste Gobato), 10- CEP: 90110160 

Fone: 51-3210-6500 

Processo n°: 
Natureza: 
Valor da Ação: 
Exequente: 
Executado: 

001/1 .05.0321165-0 (CNJ :. 3211651-59.2005.8.21.0001) 
Execução de Sentença 
R$ 606.834,66 
Departamento Municipal de Habitacao - Demhab 
Matriz Empreendimentos lmobiliarios Ltda 

C E RT I DÃ 0: 

CERTIFICO, usando a faculdade que me confere a lei e por 
haver sido pedido pela parte interessada, que, revendo em meu Cartório os autos 
da ação acima indicada, nele a fls. 02 consta a petição inicial pela qual o credor diz 
que conforme sentença proferida no processo 001/10503155768(antigo 
01150736682) a executada MATIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS L TOA., 
foi condenada a pagar honorários correspondentes a dez por cento sobre o valor 
da causa, que ·à época foi consignada em R$2.447.763.51 , em data de 18/12/1995, 
sendo que o valor da verba honoraria incidente sobre o total corrigido corresponde, 
na data de 11/05/2004, ao montante de R$606.834.86. Requereu a citação do 
executado para que pague o valor devido, em 24 horas, ou nomeio bens 
suficientes à penhora, sob pena de ser-lhe penhorados tantos quanto bastem para 
a presente execução. Certifico que a executada foi devidamente citada em data de 
05/08/2004, tendo sido certificado pelo sr.Oficial de Justiça não ter localizado bens 
para a proceder a penhora. Certifico, ainda, que a fls. 63 consta despacho do teor 
seguinte:" Vistos.Desapense-se estes autos já que se trata de execução autônoma 
de honorários . Intime-se a parte exequente a juntar o título executivo que originou 
a presente demanda (sentença e acórdãos até o trânsito em julgado, com a 
respectiva certidão) , assim como as decisões até o trânsito em julgado das Ações 
Rescisórias n°s 70008512311 e 70013872866. D. L. Em 02/06/2011 .- as.Lílian 
Cristiane Siman, Juíza de Direito." Certifico, mais, que devidamente intimada a 
parte credora não manifestou-se nos autos, tendo sido proferido o despacho de 
fls. 65 do seguinte teor::"Vistos. Intime-se a parte exequente para atendimento do 
despacho de fi . 53. D.L. Em 30/08/2011 .-as. Hilbert Maximiliano Akihito Obara, Juiz 
de Direito." Certifico, mais, que determinada a juntada do título executivo, a parte 
credora juntou aos autos os documentos de fls. 68/157 requerendo a penhora 
eletrônica de valores da executada. Certifico que a fls. 198/199 dos autos consta 
despacho seguinte: "Vistos. Compulsando-se detidamente este feito, constata-se que decorre ele 
da condenação da embargante Matriz Empreend imentos Imobiliários no pagamento de honorários 
sucumbenciais devidos em decorrênc ia da ação de embargos â execução por ela aj uizados, tombada 
sob n. I 0503 155768 ( n. antigo O 1150736682), cuja sentença e acórdãos constam das fl s. 68-95. A 
ação rescisória n. 700085 I 23 I I ( fl s. 96- I 36, que reviu a condenação em honorários em ação de 
embargos de terceiro promovidos por Yurgel Obras Civis Ltda), não atingiu, assi m, a condenação aqui 
executada. E a ação resc isória n. 700 13872866 (fls. 137-157), promovida com re lação aos embargos à 
execução promovida pela aqui executada, foi julgada improcedente, mantendo-se hígida, assi~m a , 

sergiots 1 
62-41-001 /2011/3358669 001 /1 OS 0321165-0 (CNJ:.321165 -
59 2005.8.21 .0001) 



condenação aqui executada. Dito isto, certifique-se aqui sobre quem os pps. que representaram os 
interesses da aqui executada na ação de embargos à execução em apenso. Após, inclua-se-os nos 
cadastros deste feito, intimando-os a dizer se continuam no patrocínio dos interesses da aqui 
executada também neste feito. Silentes, ter-se-á tais pps. como atuantes em nome da aqui executado, 
vindo, então, os autos conclusos. De logo, indefiro também a remessa ao contador postulada na tl . 
183, cabendo à exequente apresentar o cálculo do valor que entende devido. NOS EMBARGOS EM 
APENSO, nada mais a prover, devendo, no entanto, serem mantidos apensados, mas baixados. Junte
se lá cópia deste despacho, diligenciando, ainda, na localização da fl . 256 daquele feito. Em 
02/03/2012.- ass. Lfl ian Cristiane Siman, Juíza de Direito." Certifico, mais, que a parte 
credora manifestou a fls . 204 dizendo que a conta do debito, que entende correta 
se encontra a fls . 184/185 dos autos, sendo que a parte executada n]ão se 
manifestou. Certifico que a fls . 207/210, consta despacho da MM. Juiz de Direito e 
bloqueio do valor de R$6.408,68 junto ao BACEN JUD. Certifico que intimadas as 
partes do referido bloqueio, a parte executada pleiteou a fls . 214/216 a liberação do 
valor penhorado, por tratar-se de valor irrisório ante o valor total do débito, 
requerendo, a parte credora a expedição de alvará em seu favor do valor 
bloqueado. Certifico, que por despacho de fl .227 foi indeferido o pedido da 
executada, sendo determinado que sem manifestação da executada fosse expedido 
alvará em favor da credora . Certifico que a executada interpôs recurso de agravo 
de instrumento, ao qual perante a 108 Camará 'vel do T JRGS foi negado 
seguimento ao agravo. Certifico que em data de H O r2013 foi expedido alvará do 
valor bloqueado em favor da parte credora. Certi c , finalmente que os autos se 
encontram aguardando manifestação do credor qu~ o ao prosseguimento do feito. 
DOU FÉ. ~ 

Porto Alegfe', 11 de o 2013. 

SER~AOEU ASILVA 

Cota: R$7 ,60 ' /

Escztivã 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUD ICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
53 VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL 
Rua Márcio Veras Vidor (antiga Rua Celeste Gobato), 10- CEP: 90110160 

Fone: 51-3210-6500 

Processo n°: 
Natureza: 
Valor da Ação: 
Exequente: 
Executado: 

001/1 .05.0315315-3 (CNJ:.3153151-97.2005.8.21 .0001) 
Execução de Título Extrajudicial 
R$ 2.447.763,51 
Departamento Municipal de Habitacao - Demhab 
Telmo Kaplanski Yurgel e outros 

C E RT I DÃ 0: 

CERTIFICO, USANDO A FACULDADE QUE ME CONFERE 
A LEI E POR HAVER SIDO PEDIDO PELA PARTE INTERESSADA, QUE, 
REVENDO EM MEU CARTÓRIO OS AUTOS DA AÇÃO ACIMA INDICADA, 
DISTRIBUIDA EM DATA DE 09/12/1995, NA MESMA CONSTA A FLS. 2/3 A 
INICIAL PELA QUAL O CREDOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

DEMHAB, DIZ QUE É CREDOR DA EXECUTADA MATRIZ 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L TOA, FIRMA INDIVIDUAL E SEU 
REPRESENTANTE LEGAL TELMO KAPLANSKI YURGEL, CPF 010251800/97, 
PELA QUANTIA DE R$2.447.763.51 , RESULTANTES DE DEZ NOTAS 
PROMISSÓRIAS EMITIDAS PELA EXECUTADA EM 05/11/1987, INFORMANDO 
QUE OS REFERIDOS TITULOS FORAM PROTESTADOS EM 30.11 .1990. 
INFORMA QUE O DEVEDOR NÃO ADIMPLIU ESPONTANEAMENTE A 
OBRIGAÇÃO CABENDO ENTÃO AO CREDOR PROMOVER A PRESENTE 
EXECUÇÃO, REQUERENDO, A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA 
PAGAMENTO DO DEBITO EM 24 HORAS, SOB PENA DE PENHORA. 
CERTIFICO QUE O CREDOR JUNTOU DOCUMENTOS DE FLDS. 04/63. 
CERTIFICO QUE POR DESPACHO DE FLS. 65, DE 27121995, FORAM FIXADOS 
HONORARIOS ADVOCATICIOS EM 10% SOBRE O V ALOR TOTAL A Sll!F\ 
APURADO NA EXECUÇÃO, PARA A HIPOSETE SE NÃO SER EMBARGADA A 
EXECUÇÃO. CERTIFICO QUE OS EXECUTADOS FORAM DEVIDAMENTE 
CITADOS CONFORME CONSTA A FLS. 67 DOS AUTOS, NÃO TENDO SIDO 
EFETUADA A PENHORA DE BENS. CERTIFICO, AINDA, QUE FOI PROCEDIDA 
PENHORA DE BENS CONFORME AUTO DE FL. 106. CERTIFICO, AINDA, QUE A 
EXECUTADA MATRIZ EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA, INGRESSOU COM 
EMBARGOS A EXECUÇÃO, TENDO SIDO O MESMO JULGADO 
IMPROCEDENTE POR SENTENÇA DE 28/07/1999. CERTIFICO AINDA QUE FOI 
INTERPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO POR PARTE DO EMBARGANTE, AO 
QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO DA SUPERIOR INSTANCIA, TENDO A 
DECISÃO TRANSITADO EM JULGADO EM DATA DE 22/12/2003. CERTIFICOV 
MAIS, QUE CONFORME CÁLCULO APRESENTADO PELO CREDOR E ATA 
DE 01092011 , O DÉBITO IMPORTA EM R$10.161 .036,37. CERTIFICO, ,~N'? , 

sergiots L/ 1 
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QUE A FLS. 404/ CONSTA DESPACHO DO TEOR SEGUINTE: "VISTOS. DIANTE 
DO INFORMADO NA FL. 403, TRAGA O EXEQUENTE CÓPIA ATUALIZADA DA 
MATRICULA DE TAL IMÓVEL, COMO JÁ DETERMINADO, EVIDENCIANDO SUA 
EFETIVA LIBERAÇÃO.COM A JUNTADA DAS PROCURAÇÕES DE FLS. 402-3, 
TENHO POR REGULARIZADA A REPRESENTAÇÃO DOS EXECUTADOS, 
DEVENDO SER ADEQUADOS OS REGISTROS E AUTUAÇÃO DO FEITO A TAL 
REPRESENTAÇÃO. COM RELAÇÃO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 
VAI CONHECIDA, POR DIZER COM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, MAS 
INDEFERIDA. ISTO PORQUE O RETARDO NO ANDAMENTO DO FEITO DEVEU
SE A SUA TRAMITAÇÃO CONTURBADA, COM AJUIZAMENTO INCLUSIVE DE 
AÇÃO RESCISÓRIA DO JULGADO CONSTANTE DA CERTIDÃO DE FL. 301 , E 
QUE SOMENTE TRANSITOU EM JULGADO EM DATA DE 17/08/2006 (FLS. 314-
325). JÁ A PETIÇÃO ATRAVÉS DA QUAL RETOMOU O EXEQUENTE O 
PROSSEGUIMENTO DO FEITO É DATADA DE 22/04/2009 ( FL. 119), NÃO SE 
HAVENDO DE FALAR EM PRESCRIÇÃO. INT-SE, DEVENDO O EXEQUENTE 
DIZER COMO PRETENDE PROSSEGUIR, APRESENTANDO CÁLCULO 
ATUALIZADO DO DÉBITO E INDICANDO BENS A PENHORA JÁ QUE O 
PRESENTE FEITO ENCONTRA-SE DESPROVIDO DE GARANTIA. EM 
08/05/2012. ASS. LfLIAN CRISTIANE SIMAN, JUIZA DE DIREITO." CERTIFICO, 
QUE INTIMADAS AS PARTES, A PARTE EXECUTADA INTEROÓS RECURSO 
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E, A PARTE CREDORA REQUEREU PRAZO 
DE SESSENTA DIAS PARA BUSCA DE BENS DA EXECUTADA. CERTIFICO 
QUE FOI NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO PELA 
EXECUTADA. . CERTIFICO, FINALMENTE QUE O PROCESSO SE ENCONTRA 
AGUARDANDO IMPULSO PELA PARTE CREDORA. DOU FÉ. 

Porto Alegre, 11 de julho"d\ 2013. 

Cota: R$ 7,80 

I y 



Memória Discriminada Sistema Exotics Memorial 

Processo : 001/1.05.0315315-3 Página 1/' ~ 
Credor DEMHAB ~ 
Devedor . MATRIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS Atualizado para 29.11.13 

Correção Monetária: IGP-M (FGV) (11.05.04 a 01 .1 1.13) 

Principal 

Data Valor Original Descrição 

11 .05.04 R$ 606.834,86 HONORÁRIOS DE 
SUCUMBENCIA 

02.10.10 R$ 8.651 .735,20 REFERENTE A EMISSÃO DE 
10 NOTAS PROMISSÓRIAS 

A transportar: 9.258.570,06 

Resumo da Planilha 

Descrição 

Principal 

I Total Geral 

fndice Correção Vàior Corrigido . Valor Atualizado 

1,7361323 1.053.545,63 1.053.545,63 

1,2224337 10.576.172,99 10.576.1 72,99 

11 .629.718,62 11 .629.718,62 

·Valor Atualizado 

11.629.718,62 

R$11.629.718,621 

Porto Alegre, 29 de novembro de 2013 

\ {)J 
Julio Cezar Brock snva da Silva 

Contador • matr. 320319 
Chefe de Equipe Secciooal DEMHAB 

ES-DEMHABIUDP/CGMISMF 

v 



Memória Discriminada Sistema Exotics Memorial 

Processo : 001/1.05.0321165-0 Pãgina 1/1 
Credor : DEMHAB 
Devedor MATRIZ Atualizado para 29.11.13 

~ 

Correção Monetária: IGP-M (FGV) (17.04.13 a 01.11 .13) 

Principal 

Data Valor Original Descrição fndice Correção Valor Corrigido Valor Atualizado 

17.04.13 R$ 6.408,68 VALOR RECEBIDO 1,0363647 6.641,73 6.641 ,73 

A transportar: 6.408,68 6.641,73 6.641 ,73 

Resumo da Planflhà 

Descrição Valor Atualizado 

Principal 6.641,73 

I Total Geral R$ 6.641,731 

VALOR RECEBIDO PELO DEMHAB POR PENHORA ELETRÔNICA 
' Porto Alegre, 29 de novembro de 2013 

\ 
lio Cezar Brock snva da Silva 

Contador- matr. 320319 
Chefe de EQUipe Secciooal DEMHAB 

ES.OEMHABIVDP/CGMISMF 

Ç) 
~ 



Prefeitura de 
Porto AleQre 

À CJURF 

FL: 
No PROCESSO: 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

EQUIPE SECCIONAL DA DESPESA- DEMHAB 

Informo que corrigimos o valor referente ao pagamento realizado pela empresa Matriz e o valor 
principal devido referente as 10 notas promissórias e honorários de sucumbência cfe. abaixo: 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA .. ... .............. . R$ 1.053.545,63 

10 NOTAS PROMISSÓRIAS ... .................. .. .... ......... R$ 10.576.172,99 

SUBTOTAL. ...... ......... ............. ................................ ... R$ 11.629.718,62 

VALOR RECEBIDO ATUALIZADO ... .................... R$ (6.641,73) 

TOTAL DEVIDO ........ .. ......... .... ............ .... .......... ..... . R$ 11.623.076,89 

Av. Princesa Isabel, 1115 - Bairro Santana - Porto Alegre - RS- CEP 90620-001 ·Telefone: 3289.7118. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
sa VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL 
Rua Márcio L.V.Vidor, 10. Após 16/09/2013 Rua Manoelito de Ornellas, 50- CEP: 
90110230 Fone: 51-3210-6500 

Processo n°: 
Natureza: 
Valor da Ação: 
Exequente: 
Executado: 

001/1 .05.0321203-6 (CNJ:.3212031-82.2005.8.21 .0001) 
Execução de Sentença 
R$ 606.834,86 AJG 
Departamento Municipal de Habitacao - Demhab 
Telmo Kaplansky Yurgel 

C E RT I DÃ 0: 

CERTIFICO, usando a faculdade que me confere a lei e por 
haver sido pedido pela parte interessada, que, revendo em meu Cartório os autos 
da ação acima indicada, nele a fi. Consta a petição inicial pela qual o credor. diz 
que conforme sentença proferida no processo 1150736682, o executado foi 
condenado a pagar honorários correspondentes a 10% sobre o valor da causa, que 
à época foi consignada em R$2.447. 763,51 , em 18/12/1995, sendo que o valor da 
verba honorária incidente sobre o total corrigido correspondente na data de 
11/05/2004, ao montante de R$606.834,86, requerendo a citação do executado 
para pagamento do valor devido, em 24 horas, ou nomeio bens suficientes à 
penhora, sob pena de ser-lhe penhorados tantos bens quanto bastem para a 
execução. Certifico que o executado foi citado conforme mandado de fls. 09, não 
tendo sido procedido a penhora de bens. Certifico, ainda, que procedida a 
atualização do debito a fls . 180, o mesmo importou em R$1 .055.007, , tualizado 
até 31/10/2012, sendo que até a presente data não houve o paga entóldo débito. 
DOU FÉ. 

Porto Alegre, 26 de agosto de 2013. 

SERGIOT:~:?o: SI 
Escrivão 

Cota: R$ 3,90 

sergiots 
62-41-001/2013/3374887 
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ESTADO DO RlO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIARIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
53 VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL 
Rua Manoelito de Ornellas . 50- CEP: 90110230 Fone: 51-3210-6500 

Processo n°: 
Natureza: 
Valor da Ação : 
Exequente: 
Executado: 

001/1 .05 0321203-6 (CNJ:. 3212031-82.2005.8.21 .0001) 
Execução de Sentença 
R$ 606.834,86 AJG 
Departamento Municipal de Habitacao - Demhab 
Telmo Ka plansky Yurgel 

CERTIDÃO: 

CERTIFICO, USANDO A FACULDADE QUE ME CONFERE 
A LEI E POR HAVER SIDO PEDIDO PELA PARTE INTERESSADA, QUE, 
REVENDO EM MEU CARTÓRIO OS AUTOS DA AÇÃO ACIMA INDICADA, NELE 
A FL. CONSTA A PETIÇÃO INICIAL PELA QUAL O CREDOR, DIZ QUE 
CONFORME SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO 1150736682, O 
EXECUTADO FOI CONDENADO A PAGAR HONORÁRIOS 
CORRESPONDENTES A 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, QUE À ÉPOCA FOI 
CONSIGNADA EM R$2_447.763,51 , EM 18/12/1995, SENDO QUE O VALOR DA 
VERBA HONORÁRIA INCIDENTE SOBRE O TOTAL CORRIGIDO 
CORRESPONDENTE NA DATA DE 11/05/2004, AO MONTANTE DE 
R$606.834,86, REQUERENDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA 
PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO, EM 24 HORAS, OU NOMEIO BENS 
SUFICIENTES À PENHORA, SOB PENA DE SER-LHE PENHORADOS TANTOS 
BENS QUANTO BASTEM PARA A EXECUÇÃO. CERTIFICO QUE O 
EXECUTADO FOI CITADO CONFORME MANDADO DE FLS. 09, NÃO TENDO 
SIDO PROCEDIDO A PENHORA DE BENS. CERTIFICO, AINDA, QUE 
PROCEDI DA A ATUALIZAÇÃO DO DEBITO A FLS. 180, O ~MO IMPORTOU 
EM R$1 .055.007,98, ATUALIZADO ATÉ 31/10/2012, SENDO) QUE ATÉ A 
Pf3ESENTE DATA NÃO HOUVE IND!CAÇÃO DE B_ENZ ENH0RA BEM COMO 
NAO HOUVE O PAGAMENTO DO DEBITO.DOU FE. 

Porto Aleg7 04(je fevereiro de/ 01 . 

Cota: R$ 4,00 

sergiots 
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ESTADO DO RIO GRAND E DO SUL 

PODER JUD ICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
58 VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL 
Rua Manoelito de Ornellas , 50- CEP: 90110230 Fone: 51-3210-6500 

Processo n°: 
Natureza: 
Valor da Ação: 
Exequente: 
Executado: 

001/1 .05.0315315-3 (CNJ:.3153151-97.2005.8.21 .0001) 
Execução de Título Extrajudicial 
R$ 2.447.763,51 
Departamento Municipal de Habitacao - Demhab 
Telmo Kaplanski Yurgel e outros 

C E R TI DÃ 0: 

CERTIFICO, USANDO A FACULDADE QUE ME CONFERE 
A LEI E POR HAVER SIDO PEDIDO PELA PARTE INTERESSADA, QUE, 
REVENDO EM MEU CARTÓRIO OS AUTOS DA AÇÃO ACIMA INDICADA, 
DISTRIBUIDA EM DATA DE 09/12/1995, NA MESMA CONSTA A FLS. 2/3 A 
INICIAL PELA QUAL O CREDOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

DEMHAB, DIZ QUE É CREDOR DA EXECUTADA MATRIZ 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FIRMA INDIVIDUAL E SEU 
REPRESENTANTE LEGAL TELMO KAPLANSKI YURGEL, CPF 010251800/97, 
PELA QUANTIA DE R$2.447.763.51 , RESULTANTES DE DEZ NOTAS 
PROMISSÓRIAS EMITIDAS PELA EXECUTADA EM 05/11/1987, INFORMANDO 
QUE OS REFERIDOS TITULOS FORAM PROTESTADOS EM 30.11 .1990. 
INFORMA QUE O DEVEDOR NÃO ADIMPLIU ESPONTANEAMENTE A 
OBRIGAÇÃO CABENDO ENTÃO AO CREDOR PROMOVER A PRESENTE 
EXECUÇÃO, REQUERENDO, A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA 
PAGAMENTO DO DEBITO EM 24 HORAS, SOB PENA DE PENHORA. 
CERTIFICO QUE O CREDOR JUNTOU DOCUMENTOS DE FLDS. 04/63. 
CERTIFICO QUE POR DESPACHO DE FLS. 65, DE 27121995, FORAM FIXADOS 
HONORARIOS ADVOCATICIOS EM 10% SOBRE O V ALOR TOTAL A SER 
APURADO NA EXECUÇÃO, PARA A HIPOSETE SE NÃO SER EMBARGADA A 
EXECUÇÃO. CERTIFICO QUE OS EXECUTADOS FORAM DEVIDAMENTE 
CITADOS CONFORME CONSTA A FLS. 67 DOS AUTOS, NÃO TENDO SIDO 
EFETUADA A PENHORA DE BENS. CERTIFICO, AINDA, QUE FOI PROCEDIDA 
PENHORA DE BENS CONFORME AUTO DE FL. 106. CERTIFICO, AINDA, QUE A 
EXECUTADA MATRIZ EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA, INGRESSOU COM 
EMBARGOS A EXECUÇÃO, TENDO SIDO O MESMO JULGADO 
IMPROCEDENTE POR SENTENÇA DE 28/07/1999. CERTIFICO AINDA QUE FOI 
INTERPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO POR PARTE DO EMBARGANTE, AO 
QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO DA SUPERIOR INSTANCIA, TENDO A 
DECISÃO TRANSITADO EM JULGADO EM DATA DE 22/12/2003. CERTIFICO, 
MAIS, QUE CONFORME CÁLCULO APRESENTADO PELO CREDOR EM DATA 
DE 0109201 1, O DÉBITO IMPORTA EM R$10.161 .036,37. CERTIFICO, AINDA, 
QUE A FLS. 404/ CONSTA DESPACHO DO TEOR SEGUINTE: "VISTO '. DIANT 

sergiots 
62-41 -0G 1 i2(''1 4/?fli 71 
97 .200S 8 ::: 1 JOC 1 ; 

1 
00111 .05 0315315-3 (C :. 153151-

J 



DO INFORMADO NA FL. 403, TRAGA O EXEQUENTE CÓPIA ATUALIZADA DA 
MATRICULA DE TAL IMÓVEL, COMO JÁ DETERMINADO, EVIDENCIANDO SUA 
EFETIVA LIBERAÇÃO.COM A JUNTADA DAS PROCURAÇÓES DE FLS. 402-3, 
TENHO POR REGULARIZADA A REPRESENTAÇÃO DOS EXECUTADOS, 
DEVENDO SER ADEQUADOS OS REGISTROS E AUTUAÇÃO DO FEITO A TAL 
REPRESENTAÇÃO. COM RELAÇÃO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 
VAI CONHECIDA, POR DIZER COM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, MAS 
INDEFERIDA. ISTO PORQUE O RETARDO NO ANDAMENTO DO FEITO DEVEU
SE A SUA TRAMITAÇÃO CONTURBADA, COM AJUIZAMENTO INCLUSIVE DE 
AÇÃO RESCISÓRIA DO JULGADO CONSTANTE DA CERTIDÃO DE FL. 301, E 
QUE SOMENTE TRANSITOU EM JULGADO EM DATA DE 17/08/2006 (FLS. 314-
325). JÁ A PETIÇÃO ATRAVÉS DA QUAL RETOMOU O EXEQUENTE O 
PROSSEGUIMENTO DO FEITO É DATADA DE 22/04/2009 ( FL. 119), NÃO SE 
HAVENDO DE FALAR EM PRESCRIÇÃO. INT-SE, DEVENDO O EXEQUENTE 
DIZER COMO PRETENDE PROSSEGUIR, APRESENTANDO CÁLCULO 
ATUALIZADO DO DÉBITO E INDICANDO BENS A PENHORA JÁ QUE O 
PRESENTE FEITO ENCONTRA-SE DESPROVIDO DE GARANTIA. EM 
08/05/2012. ASS. lÍLIAN CRISTIANE SIMAN, JUIZA DE DIREITO." CERTIFICO, 
QUE INTIMADAS AS PARTES, A PARTE EXECUTADA INTERPÓS RECURSO DE 
AGRAVO DE INSTRUMENTO E, A PARTE CREDORA REQUEREU PRAZO DE 
SESSENTA DIAS PARA BUSCA DE BENS DA EXECUTADA. CERTIFICO QUE 
FOI NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO PELA EXECUTADA.. 
CERTIFICO, AINDA, QUE ATÉ ESTA DATA NÃO HOUVE INDICAÇÃO DE BENS 
A PENHORA, SENDO QUE O VALOR DO DÉBITO IMPORTA EM 
R$10.161 .036,37 CONFORME CÁLCULO APRESEf\J!TADO PELO CREDOR A 
FLS. 338, ATU~LIZADO ATÉ 01/09/2011 . CERTJ~.f1cb FINALMENTE QUE ATÉ 
ESTÁ DATA NAO HOUVE PAGAMEr-JTO DO DÉBI O ACIMA INDICADO. DOU 
FÉ. I 

Porto Alegr~. 04 de fevereiro e 2014. 

SER . 1EU SI~A I EsTvlaADI v 
Cota: R$8,00 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de ldentificaçao da Pessoa Jurfdica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualizaçao cadastral. 

• 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
87.865.234/0001-80 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 
1711211981 

NOME EMPRESARIAL 
MA TRIZ CONSTRUTORA L TOA. - ME 

T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

MA TRIZ CONSTRUTORA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATNIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

41 .20-4-00- Construçao de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
42.99-5-01 -Construção de instalações esportivas e recreativas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 
AV COMENDA DOR CORUJA 

I NÚMERO 
316 

I COMPLEMENTO 
LOJA 3 

cEP 
90.220-180 

I BAIRRO/DISTRITO 
FLORESTA 

I MUNICiPIO 
PORTO ALEGRE l~s 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela lnstruçao Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011 . 

=mitido no dia 06/05/2014 às 14:20:58 (data e hora de Brasflia) . 
jvoltar J 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Páaina: 1/1 

A RFB agradece a sua visita. Para infonnações sobre política de privacidade e uso, cligue aqui. 
J\tualizc sua página 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.14.0112048-3 (CNJ:.0138674-08.2014.8.21.0001) 

Vistos. 

1) Intime-se a autora para que emende a inicial, no prazo 

de 1 O dias, sob pena de indeferimento, para: 

a) juntar o contrato social da requerida, de sorte a se aferir 

os legitimados a receberem citação, que deverão ser devidamente 

qualificados, consoante estabelece o art. 282 do CPC, salientando que o 

contrato se destina, igualmente, à comprovação da sede da empresa, 

posto que a competência nesta hipótese é improrrogável e de natureza 

absoluta, na forma do art. 3° da Lei 11.101/05, combinado com o art. 113 

do CPC; 

b) trazer novo cálculo da dívida atualizada através de juros 

legais de 1% a.m. e correção monetária pelo índice do IGPM, para fins 

de depósito elisivo na forma do art. 98, parágrafo único, ou seja, 

contados juros, correção e honorários. E, ainda, honorários advocatícios, 

que fixo em 5% sobre o valor do débito, a teor do que estabelece o art. 

20, § 4°, do CPC, tendo em vista as graves repercussões do processo 

falimentar, cujos efeitos transcendem o mero valor atribuído à causa, eis 

que a pretensão mediata é a retirada de uma sociedade insolvente do 

sistema produtivo existente, portanto, a repercussão financeira da causa 

é de valor inestimável. Aliado ao fato de que há que se ater ao que 

Número Verificador: 0011 140112048300120141587649 1 

00111 14 0112048-3 fCNJ :.0138674-08.2014.8.21 .0001) 

r ..... 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

preconiza o art. 5° da Lei de Introdução ao Código Civil para fixação dos 

honorários advocatícios, posto que há interesse social na continuação 

dos negócios de uma empresa, de sorte que deve-se reduzir a verba 

honorária, a fim de possibilitar a elisão do pedido formulado dentro do 

exíguo prazo para tanto, eis que poderia a requerente se valer da ação 

executiva para obter seu crédito com a fixação de verba sucumbencial 

maior nesta hipótese. 

d) com o cálculo, deverá ser corrigido o valor da causa, 

com o recolhimento das custas ao final, por se tratar de uma autarquia; 

e) juntar apenas cópias que interessem na ação e não todo 

o acervo trazido com a inicial, evitando tumulto processual, quais sejam: 

decisões de cada ação (principal e execução) e o trânsito em julgado de 

cada uma, bem como prova de que requereu a suspensão ou extinção 

das demandas no juízo de origem. 

2) Devolvam-se os documentos à autora. 

2) Emendada a inicial, cite-se. 

Em 06/05/2014 

Eliziana da Silveira Perez, 

Juíza de Direito. 

Número Verificador: 0011140112048300120141587649 2 
- • · -- ·~ ~ ''""" 1• f'I1 '<Q~7d._()R ?014 8.21 .0001) 



ESTADO DO RlO GRANDE DO SUL 

PODER JUD ICIÁRIO 

Este é um documento eletrOnico assinado digitalmente por: 

Signatário: ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ 

N° de Série do certificado: 4EDB683802662401 F6E8B45BD222D628 

Data e hora da assinatura: 06/05/2014 14:49:35 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço 

http:/lwww.ljrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 

001 11 401 12048300120141587649 

Número Verificador: 0011140112048300120141587649 3 
001/1 .14.0112048-3 (CNJ: .0138674-08.2014.8.21 .0001) 
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ESTADO DO AIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIARIO 
~ ,_.,"!d' 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 227/2014, expedida 

em 09 de maio de 2014, foi disponibilizada na edição nº 5316 

no Diário da Justiça Eletrônico do dia 12/05/2014, 

considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, 

em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou 

fé . 

001/1.14.0112048-3 

0138674-08.2014.8.21.0001) 

(CNJ 

Departamento Municipal de 

Habitação - DEMHAB 

Carlos 

Bonotto 

Pellenz 

Kelen} 

Empreendimentos 

(sem representação 

(pp. 

e 

X 

Luis 

Manuel a 

Matriz 

Imobiliarios 

nos autos ) . 

Intime-se a autora para que emende 

a inicial, no prazo de 10 d i as, s ob 

pena de indeferimento, p ara : junta r 

o contrato social da r equeri da , de 

sorte a se aferir os legi timados a 

receberem citação, que deverão ser 

devidamente qualificados, consoante 

estabelece o art. 282 do CPC, 

salientando que o contrato se 

destina, igualmente, à comprovação 

da sede da empresa, posto que a 

competência nesta hipótese é 

improrrogável e de natureza 

absoluta, na forma do art . 3 2 da 



• 

ESTADO DO AJO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIARIO 
Jf 

Lei 11.101 / 05, combinado com o art. 

113 do CPC; trazer novo cálculo da 

dívida atualizada através de juros 

legais de 1% a.m. e correção 

monetária pelo índice do IGPM, para 

fins de depósito elisivo na forma 

do art. 98, parágrafo único, ou 

seja, contados juros, correção e 

honorários. E, ainda, honorários 

advocatícios, que fixo em 5% sobre 

o valor do débito, a teor do que 

estabelece o art. 20, § 4 2 , do CPC, 

tendo em 

repercussões 

falimentar, 

vista 

do 

cujos 

as graves 

processo 

efeitos 

transcendem o mero valor atribuído 

à causa, eis que a pretensão 

media ta 

sociedade 

é a retirada de uma 

insolvente do sistema 

produtivo existente, portanto, a 

repercussão financeira da causa é 

de valor inestimável. Aliado ao 

fato de que há que se ater ao que 

preconiza o art. 5 2 da Lei de 

Introdução ao Código Civil para 

fixação dos honorários 

advocatícios, posto que há 

interesse social na continuação dos 

negócios de uma empresa, de sorte 

que deve-se reduzir a verba 

honorária, a fim de possibilitar a 

elisão do pedido formulado dentro 



"~~ 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIARIO 

do exíguo prazo para tanto, eis que 

poderia a requerente se valer da 

ação executiva para obter seu 

crédito com a fixação de verba 

sucumbencial maior nesta hipótese. 

com o cálculo, deverá ser corrigido 

o valor da causa, com o 

recolhimento das custas ao f inal , 

por se tratar de uma autarquia; 

juntar apenas cópias que interessem 

na ação e não todo o acervo trazido 

com a inicial, evitando tumul t o 

processual, quais sejam: decisões 

de cada ação (p rincipal e execução) 

e o trânsito em julga do de cada 

uma , bem como prova de que r equereu 

a suspensão ou extinção 

demandas no juízo de origem . 

Porto Alegre , OS (os / _i~ 

,. (1 

J '-f , Escrivão(ã) I Oficial Ajudante 

das 



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
COORDENAÇÃO JURÍDICA 

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara da Falência e Concordatas ... 

00111.14.0112048-3 

O Departamento Municipal de Habitação, por seu procurador, ! 
no pedido de falência em epígrafe, atendendo determinação de V.Exa., vem reuqerer ~ 
o aditamento da inicial nos termos seguintes: § 

•:S. 
·~· O' co 

O pedido é dirigido face à empresa Matriz Construtora Ltda., ~ 
nome que passou a ter a empresa Matriz Empreendimentos Imobiliários Ltda., tendo .::.. 
o mesmo CNPJ 87.865.234/0001-80. É a mesma empresa. 

Sua sede social é em Porto Alegre/RS, à rua Comendador Coruja, 
no 316 - loja 3- Bairro Floresta- CEP 90.220-180. 

A sociedade é administrada por Telmo Kaplanski Yurgel, a quem~ 
cabe a a representação ativa e passiva, em juízo ou fora dele. Assim, é requerida a ?, 
citação da empresa em sua pessoa. ~ 

uJ 

~ 
Requer, ainda, a juntada de cópia do contrato social e alterações ~ 

subsequentes, bem como dos títulos que embasaram a execução frustrada, das § 
decisões dos embargos do devedor, que foram julgados improcedentes, inclusive da ~ 
rescisória. ~ 

Acompanha decisão de agravo de instrumento que garante 
higidez dos títulos. , . 

...... 
•:5) 
("·l 

" I.() 

·< Junta conta nos termos em que foram estabelecidos por este juízo, n 
esclarecendo que a dívida da empresa se refere à dez promissórias não pagas, mais o ~? 
valor da sucumbência nos embargos do devedor, correspondente a dez por cento da ~ 
referida dívida. Estão corrgidos os valores peleo IGPM, a juros de 1% a.m., 
calculados honorários ao percentual de cinco por cento. 

Está descontado valor apreendido mediante penhora on line na 
Execução. 



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
COORDENAÇÃO JURÍDICA 

Junta cópia de requerimentos pedindo a suspensão e arquivamento 
das execuções na vara de origem. 

O valor da dívida do demandado é de R$ 3.053.602,21, para fins 
de depósito elisivo, sendo este o valor dado à causa. 

Termos em que p~~nto. 
Porto A;le~e maio de 2~ 

I 
- ~ 

Luis -Rrlos~enz 
ProcL'yslradort}i~ 

MAT. ~~4~~11 ~ 
OA 521.694 '--



Memória Discriminada 
. ' ... '· •;: ... . 

Sistema Exotics Memorial 

Processo 001/1 .14.0112048-3 Página 1 I 1 
Credor DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DEMHAB 
Devedor MATRIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS Atualizado para 17.04.13 
Correçao Monetária: IGP-M (FGV) (01 .06.89 a 17.04.13) 
Juros: 12% ao ano (05.12.87 a 17.04.13) 
Honorários de Embargos: 10% sobre Principal (atualizado) 

2i.oHi.627,2ó63953 · 

22.016.627 , 2063.,9,5~3~-·-~::-==,'-·-,..,...=~i=-...·..,,.,,._,. . 
. 22.0 6.627,2003953 

A frâHs'Péirtar. ·." ' ··"' '776.862.22\Õ9 • 

22.016.627,2083953 
22.016.627,2083953 
22.016.627,2083953 

r=õ'l'l""-~22;;-.·o;.,1;.;,6-::.627,2083953 

.. .. •. f: ... ,.... ....... 
~ 615~362,50 . 1:837.'093,34 :· .:2.452.455,à4. 

6.408,68 "7· ~· } Cf.oõ · 



Mérriória Discriminada , Sistema Exotics Memorial 

Processo 001/1 .14.0112048-3 Página 1/1 
Credor DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇAO - DEMHAB 
Devedor MATRIZ EMPREENDIMENTOS IMOBIUARIOS Atualizado para 15.05.14 

Correção Monetária: IGP-M (FGV) (17.04 .13 a 01 .05.14) 
Honorários de Execução: 5% sobre Principal (atualizado) 

. . 
Principal 

-': . ·\ ~ ' ~ if ·: ·: . ,. :,,. ;·.:., ..• 
J I • ' ' 

Datá Valor Original DescriÇao lndlce Correçao Valor Corrigido ' Valor Atualizado 

7.04.13 . R ,.. ·- .691 .292,74 - sãl õ devido ~···-.-· 1,0805932 · : 2.908 . 19~ ,58 .,.......,....,. 2.90 . 92,58 

.,._~ ... til:"''"' ,n-crr'J''' ''"7""'!"' 
'•', .... ' 2.908.192,58 

'Resumó da Planilha 

Descri ão ·• 

I Total' Geral · 
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CONTRATO SOCIAL 

- I -

A sociedade girará sob a denominação social de FH-Empreendiment 
Imobiliários Ltda, com sede nesta capital à Av. Elias Cirne Lima, 287, 
do sua duração por tempo indeterminado. 

- I I -

O capital social é de cr$2.000.000,00 (dois milhÕes de cruzeiro! 
sendo Cr$1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) integralizados neste ato 
moeda corrente nacional e Cr$1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) a int 
gral izar no período de 1 (um) ano, e que fica assim distribuído entre 
sócios: 
GABRIEL GILBERTO MACHADO-Com uma cota de Cr$1.000.000,00 (um milhão de t 
zeiros) sendo Cr$500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) integralizados em 
moeda corrente nacional neste ato e Cr$500.000,00 (quinhentos mil cruzei 
a integralizar no período de 1 (um) ano. . 
REJANE FOSSI MACHADO-Com uma cota de Cr$1.000.000,00 (um milhão de cruz' 
ros) sendo Cr$500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) integralizados em m . 
da corrente nacional neste ato e Cr$500.000,00 (quinhentos mil cruzeiro 
integralizar no periodo de 1 (um) ano. !. 

,I 

- 11 I -

A responsabilidade de cada sócio e I imitada a importancia do tot< 
do capital social. 

- I V -

A sociedade tem por objetivo social a compra e venda de imóveis, . 
incorporação, construção civil, podendo Inclusive ter participação em ou 
tras empresas ou a elas se associar, a critério de seus sócios gerentes . 

- v -

Para a realização da atividade construtora contida dentro dos obj 
tivos da sociedade, essa contratará os serviços técnicos de pessoas ou e 
tidades devidamente habilitadas, segundo a legislação que rege a espécie 
inclusive as exigências do CREA. t 

- V I -

~ uso e administraião da sociedade será exercida por ambos 
que farão uso da denominaçao social em separado, naõ dependendo da 
do outro sócio para tal. 

- VI I 

os ~Ó~1 

a n uen c1 
! 
: 
:i .I 
.I 

Como fôro jurídico a sociedade e os sócios, entre si, desde já 
legem o de Pôrto Alegre, RS. 

V 11 I -

A sociedade terá seu exerc1c1o social findo em 31 de Outubro de c 
da ano a fim de proceder-se ao Balanço geral de Ativo e Passivo, para eff 
to de a~uração de resultados. 



-.. .. I X -

Os lucros serão distribuldos entre os sócios na proporção de sué 
c o t a s s o c i a i s-. Os e v e n t u a i s p r e j u i z os se rã o de d u z i dos de f u tu r os 1 u c r o.s< 

- X -

As cotas de cada soc1o não poderão ser transferidas a terceiros, 
estranhos a sociedade, sem o prévio consentimento por escrito dos demais 
ou do outro sócio, que terão ou terá preferência na aquisição das me s mas 

Os sócios 
rão direito a uma 
mu m acôrdo. 

- X I -

que efetivamente prestarem seus serviços a soci e da de i 
retirada de pró-labore cujos valores s erão fi xado s de 

- X I I -

No caso de falecimento ou interdição de um dos sócios, a socieda 
se extinguirá 

-XIII-

Fi c a vedado aos sócios o~ o da sociedade para prestação de avai : 
e f i a nça s a terceiros a titulo de mero favor. 

E, por estarem assim, justos e contratados assinam o presente in : 
t ru men to, na presença de duas testemunhas que também assinam. 

PÕrto Alegre, 13 de novembro de 1981 
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- ADENDO AO CONTRATO SOCIAL -

GABRIEL GILBERTO MACHADO, brasileiro, casado, do comércio, resi 

t e e do miciliado nesta capital à Rua Elias Cirne Lima, n? 287, CIC n? 

148451210-34 e REJANE FOSSI MACHADO, brasileira, casada, do comércio, 1 

s id e nte e domiciliada nesta capital à Av. Elias Cirne Lima, 287 CIC n? 

148451210-34, componentes que são de uma sociedade por cotas de respon s 

b i lidade limitada que gira sob a denominação social de FM-Empreendiment 

l mobil iários Ltda, atendendo as exigências da MM Junta Comercial do Ri o 

G rande do Sul, resolvem alterar a denominação social e clausulas conf o 

me se g ue: \ 

- I -

J 
·I 

A sociedade .glrará sob a denominação social de EMISUL-EMPREENOI ~ 
TOS IMOBILIARIOS LTOA e está estabelecida a Av. Elias Cirne Li ma, 287. :~ 

- I I -

Os sócios Gabriel Gilberto Machado e Rejane Fossi Machado sao ca s 

do s entre si pelo regime de comunhão de bens universal. / 

As demais clau s ulas nao alteradas por este instrumento permanecem 

em vi gor. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente, na 

pr es ença de duas testemunhas que também assinam. 

Pôrto Alegre, 26 de novembro de 1981 

/ 
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ADENDO AO CONTRATO SOCIAL 

/ 
GABRIEL GILBERTO MACHADO, brasileiro, casado, do comércio, r 

dente e domiciliado nesta capital a Rua Elias Cirne Lima, n~ 287, CIC 

1~84512 1 0-34 e REJANE FOSSI MACHADO, brasileira, casada, do comércio, r 

dente e domiciliada nesta capital a Av. Elias Cirne Lima, 287, CIC n'? 

148451210-34, componentes que sao de uma sociedade por cotas de respons~ 

lidade 1 imitada que g i ra sob a denominação social de EHISUL-EMPREENDIHE~ 

TOS IHOBILIARIOS LTDA, atendendo exigências da MM. Junta Comercial do 

Grande do Sul, resolvem alterar a denominação social como segue: 

- I -

R 

A sociedade girará sob a denominação social de HATRIZ-EHPREEN[ 

HENTOS IHOBILIARIOS LTDA e está estabelecida nesta capital a Rua Elias Ci 

ne Lima, n'? 287 . / 

As demais cláusulas não alteradas por este instrumento permane 

c em e m vi gor . 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente, 

na presença de duas testemunhas que 

"·"' · ..., 
~~Q 

- ' Pôr,~~leg r e, 
- ._~.,~~.\ 

também assinam. 

11 de dezembro de 1981 

I 

I 

' 
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ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL 

Que fazem entre si, G A B R I E L G I L B E R TO MA C ::~:C~~ s i 1 :Í -
ro, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta capital ã 

Rua Elias Cirne Lima, n?287, CIC n?148451210/34, cédula de iden

tid ade n?1003546957 e REJANE FOSSI MACHADO, brasileira, casada,do 

comércio, residente e domiciliada nesta capital à Rua Elias Cirne 

Lima, n?287, CIC n?148451210/34, cédula de identidade n'?1011260708, 

constituídos que sao em uma sociedade por cotas de responsabilid~ 

de 1 imitada, que gira sob a denominação social de MATRIZ-EMPREEN

DIMENTOS IHOBILIARIOS LTDA, com sede nesta capital à Rua EliasCir 

ne Lima, n?287, inscrita no CGCMF sob n?87865234/0001-80, NIRC n? --43200440379, resolvem nesta e melhor forma alterar a sociedade 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

I -

Alterar a sede da sociedade da Rua Elias Cirne Lima, n? 

287 para Rua Voluntários da Pátria, 595 conj. 501, nesta capital. 

I I 

Admitir na sociedade, com todos os direitos e ribrigaç~es 

decorrentes do capital e contrato social os Srs. IDEL MUtENIC, I 

brasileiro, casado, do 
1 comércio, residente e domiciliado nesta ca 

pital ã Rua Amelia Teles, n?160 apt.302, portador da cédula de 

identidade n?3005593326, CIC n?009637040-87 e CARLOS ROBERTO ABBOTT 

YURGEL, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domici- 1 

1 iado nesta capital à Rua Hanajó, n?281, portador da cédula de i

dentidade n?7006140731, CIC n?125252510-91. 

- I I I 

Conceder a retirada dos sócios GABRIEL GILBERTO MACHADO 

e REJANE FOSSI MACHADO, acima qualificados, que ced em e transferem 

por venda o capital social aos Srs. IDEL HUCENIC e CARLOS ROBERTO 

ABBOTT YURGEL, acima qualificados e ora admitidos, dando-lhes e a 

sociedade plena e geral quitação. 

- I V -

O capital social de Cr$2.000.000 (Dois milhÕes de cru-

zeiros), permanece inalterado e fica assim distribuído entre os 

sócios: 

;q 



. ··. · 
IDEL MUCEN ·IC- Com uma cota de Cr$1.400.000 (Hum milhão s e quatro

centos mil "cruzeiros) do total do capital social. 

CARLOS ROBERTO ABBOTT YURGEL - Com uma cota de Cr$600.000 (Seisc en 

tos mi l cruzeiros) do total do capital social. 

v -
As demais cláusulas do contrato social original -nao mo -

dificadas por este instrumento , permanecem em pleno vigor. 

E, por estarem assim justos \" e contratados, assinaffl o pr~ 

sente instrumento na presença de duas testemunhas que também assi-

nam. 

Porto de 1985. 

T YURGEL 

- I 
i 

' ' 



(V)~'x) . 3 i -
'"/ J-

KAPLANSKY YURGEL que ora ingressa na ~ocicd3de e j ;~ flua1 i fit :ado no preâ~ 

bulo deste i nstrumento, dando-se quitação recíproca pelo valor total de sua quota, .. ,~ 
_../,-·;, 
_.,r 

CAPITU..O III 

DO NOVO CAPITAL SOCIAL E SUA DISTRIBUIÇ~O 

stTIMA - O capital social que era de CZ$ 2.000,00(Dois Mil Cruzados ) fica elevado 

para o valor de CZ$ 340.000,00(Trezentos e Quarenta Mi l Cruzados),dividl 

do em 340 (Trezentos e Quarenta) quotas de CZ$ 1.000,00(Um Mil Cruzados) cada . 

OITAVA- O sócio TELMO KAPLANSKY YURGEL aumenta sua participação , na sociedade de 

CZ$ 1.400,00(Um Mil e Quatrocentos Cruzados) para CZ$ 238.000,00 (Ouzen-
- J 

tos e Trinta e Oito Cruzados)e assim discri~inado:CZ$ 105.000,00(Cento e Cinco Mil 

Cruzados) representado por bens móveis;CZ$v112.400,00(Cento e Doze Mil Quatrocentos 
J 

Cruzados)em moeda corrente nac1onal integralizado neste ato e CZ$ 19.200,00(Dezeno-

ve Mil e Duzentos Cruzados)com aproveitamento de lucros em suspenso e correção mon~ 

tária do capital./ 

~- O sócio CARLOS ROBE!im-ABBOT-T. Y1:.1RGEL··aumenta sua participação na socieda 
I 

de de CZ$ 600,00(Seicentos Cruzados)Para CZ$ 102 .000,00(Cento e Dois Mil 

Cruzados),~~ndo:CZ$ J65.000,00(Sessenta e Cinco Mil Cruzados) representado por bens
móveis.CZ$"28.200,00(Vinte e Oito. Mil e Duzentos Cruzados) integralizado neste ato 

/ 
em moeda corrente nacional e CZ$ 8.200,00(0ito M1l e Duzentos Cruzados)com aprovei-

tamento de lucros em suspenso e correção monetária do capital. 
OECIMA- Face a retirada e ingresso de sócio,aumento das participações das quotas 

de capital,a distribuição do mesmo passa a ter a seguinte dist ribuição: 

x a) TELMO KAPLANSKY YURGEL 
com 238 quot~s de CZ$ 1.000,00 cada . ........ CZ$ 238 .000 ,00 

A ,J ) CARLOS ROBERTO f\BBOTT YURGEL 
com 102 r;uotus de CZ$i 1 . 000,00 CLJCiü ••••• • •••• CZ~ 102 . 000 , 00 

CAPITU_O IV 

DA ADMINISTRAÇAO 

DECIMA PRIMEIRA- A sociedade será administrada por ambos os sócios em conjunto co~ 

junto ou i~oladamente que acuarão com a designação de sócios gere~ 

\ tes e representarão a sociedade em todos os seus atos ativa ou passivamente,em jui

. zo ou fora dele. 

\ 
OECIMA SEGUNDA- t vedado aos sócios conceder avais,abonos,fianças uu quaisquer nu 

tras responsabilidades de mero favor,se estranhas aos objet1vos so-

ciais . 
\ DECIMA TERCEIRA-O sócio gerent e perceberá mensalmente,a titulo de pro-labore uma 

quantia fixada de comum acordo entre os sócios. 

CAPITU..O V 
DAS QUOTAS E SUA CESSAO 

OECIMA QUARTA- As quotas de capital são indivisíveis em relação a sociedade e o SQ 

cio que desejar transferir parte das~~~smas comun7~ ,. :or escrito 

(h,f~ ~] 

\ ,.,' 
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- I 

sociedade indicando o nome do pretendente e J preço ajus tado.Deconido 30(trin(a : 

dias contados da data do receb imento do aviso, sem que 3 sociedade ou outro sócJo-

exerçam o direito de preferência que lhes fi ca assegura~o , em igualdade de .. /. cond1 
ções ,poderá o-cedente trans feri-la s ao pretendente indi cado. 

OECIMA QUINTA- E vedado aos sócios onerar ou grdvar de qualquer forma as ~uas 

tas de capital em benefício de terceiros,estranhos à sociedade . 

CAPITLLO VI 

DO EXERCICIO SOCIAL 

OECIMA SEXTA- Anualmente no dia 31 de dezembro será levantado o balanço geral da 

\ sociedade e os lucros líquidos apurados terão o des tino que lhe de-

rem os ~ócios em reunião que reali zarem para tal fim. 

Parágrafo § - Os prejui'zos que,eventualmente,se venficarem no balanço de exerci-

\ inexistindo :\ 
estas ou sendo insuficientes,serão os prejuízos ou excesso contabilizados em con 

ta especial para futura amortização ~om os resultados obtidos nos exercícios futu 

cio serão cobertos com as reservas então existentes e, 

ros. 

CAPITU..O VII 

DA DISSOLUÇAO 

DECIMA stTIMA- A interaição,insolvência,falência,morte ou simples retirada de 
qualquer do~ sócios acarretará a dissolução da sociedade,~~~ vez 

\ 
que a mesma é constituída de apenas dois socios. 

DECIMA OITAVA- o sócio que pretender retirar-se da sociedade deverá dar prévio a 
viso de ~ua intenção à mesma,com a antecedência minima de 90( no 

venta)aias. 

DECIMA NONA- Além dos casos mencionados na cláusula 17ª (décima sétima) ocorre-

rá ainda a dissolução da sociedade quando os sócios o deliberarem 

procedendo-se,nessa ocasião,sua liquidação de comum acordo ou conforme as prescrl 

ções legais. 

VIGESIMA- Na liquidação da sociedade,uma vez saldado todo o passivo,o ativo-

restante será partilhado entre os sócios,na proporção da particip~ 

,\ çãc de cada um no capital social. 

\ 

CAPITIJ..O VIII 

DAS DISPOSI ÇDES GERAIS E FINAIS 

VIGESIMA PRIMEIRA- Por deliberação da maioria do capital social,a qualquer tempo

poderá ser alterado o contrato social,bem como transformado o 

tipo jurídico da sociedade. 

VIGESIMA SEGUNDA- Os casos omissos no presente contrato serão resol vidos de comum 

plicável. 
acordo entre os sócios o~~~~me 

lJr/ta 
a legislação que lhes for a 

JP&· 



·-· 
VIGESIMA TERCEIRA- A responsabilidade dos sócius s~rá limit;da 

capital social. 

E,por estarem assim justos e contratados,assinam o presente termo de al 
- ~ 

teração de Contrato Consolidado em 5 (cinco) vias de igual teor e forma na pre-

sença de duas testemunhas. 

Porto Alegre,29 de Dezembro de 1986. 

!DEL MUCENIC 

TESTEMUNHAS 

-d.~ 
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MATRIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIAqiOS 

CGC/MF 87.865.2Y4/0001-80 

TERCEIRA ALTERAÇAO CONTRATUAL NOS TERMOS QUE SEGUE: 
,.·· 

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito,TELMO KAPLANSKY 

YURGEL ,brasileiro,casado,do comércio,residente e domiciliado nesta capital à Rua Mi 

randa de Castro Nº 69 Ap.34,portador da Cédula de Identidade Nº 305593326 e CPF /MF 

sob nº 009637040-87,CARLOS ROBERTO ABBOTT YURGEL,brasileiro,casado,do comércio,resi

dente e domiciliado nesta capital à Rua Manajó 267,portador da Cédula de Identidade · 

número RG 7006140731 e CPF/MF sob nº 125~2510-91,sócios componentes da sociedade que 

gira sob a Denominação Social de MATRIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA com sede

nesta capital à Av.Bento Gonçalves,4873 conjunto 03,com o contrato social arquivado

na junta comercial des~1e Estado sob nº 4320044379 e última Alteração de Consolidação 

do referido Instrumento sob nQ 855442 de 27. 01 . 87 . ,e mais o Sr .NERY BUENO CRU 

XEN,brasileiro,casado,do comércio,residente e domiciliado N/yepital à Rua Umbú nº 

396 Ap 302 portador da Cédula de Identidade nº RG 3006405397 e CPF/MF sob nº····· ... 

036704490/00 , vem pelo presente alterar o referido contrato consolidado,nos termos 

que seguem: 

DA RETIRADA OC SOCIO Prn CESsruJ OC QUJTAS 

PRIMEIRA- O sócio CARLOS ROBERTO ABBOTT YURGEL,cede e transfere a parte de suas co 

tas ao sócio que ora ingressa na sociedade NERY BUENO CRUXEN,já qualific~ 

do no preâmbulo deste instrumento e em número de 34(trinta e quatro) no valor nomi 

nal de CZ$ 1.000,00(Hum Mil 1ruzados) cada,integralizado neste ato em moeda corrente 

nacional,e dando-se quitação recíproca pelo valor total das referidas quotas. :1'. ·, 

SEGUNDA- O sócio CARLOS ROBERTO ABBOTT YURGEL,cede e transfere o restante de suas 
quotas em número de 68(sessenta e oito) ao sócio TELMO KAPLANSKY YURGEL 

que permanece na sociedade,integralizado neste ato em moeda nacional e dando qui t~ 

ção recíproca,pelo valor total das referidas quotas. 

DO CAPITAL SOCIAL E SUA NOVA DISTRIBUIÇAO 

TERCEIRA- Face a retirada e ingresso de sócio,a sociedade passa a ter a seguinte di s 

tribuição de seu capital social: 

a) TELMO KAPLANSKY YURGEL, 

com 306 quotas de CZ$ 1.000,00 cada ... ................ CZ$ 306 .000,00 

b) NERY BUENO CRUXEN, 
com 34 quotas de CZ$ 1.000,00 cada ................... CZ$ / ' 34.000,00 

DA AIJ-fiNISTRAÇAO 

QUARTA- A sociedade será administrada por ambos os sócios,em conjunto ou isoladame~ 

te que atuarão com a designação de sócios gerentes e representarão a socie

dade em todos os seus atos ativa ou passivamente,em juizo ou fora dele. ' 

QUINTA- A responsabilidade dos sócios continua limitada ao valor total do 

social. 
/pital 



~I 
I 

()0~'~· /,' ' 'j '7 . ./ •_/ 
/ -

E,por estarem justos e contratados,declaram que as demais cláusulas · ~o con 

to social consolid~do continuam em pleno vigor não modificadas por este instrumentt _,.,· 

qual assinam em-05(cinco) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhé 

Testerrunhas 

JDSr ANTONIO POPPE ~ 

~ de ~"F r:-c-k 
IONE DO COUTO FECK 

I 

Porto Alegre,06 de Fevereiro de 1987~ 

' 
I ,. 

,. 
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MATRIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR~DS 
CGC / MF 87.865 . 234 / 000 1 -S O 

QUARTA ALTERA(RO CONTRATUAL NOS TERMOS OUE SEGUE: 

Por este i nstrumento part 1cular e na mel ho r Form~ de 
direito. TELMO KAP LAN SKY YURGEL, brasileiro, casado , engenheiro 
·=i v i 1 , :~· es i dente e do rn i c i 1 i ~do nes f..:. c ~P i t .;..] à Tr ·;;, -.· . f·l i r·.:;r;;_:c, c· 
C«.·:.tr·o nr-· . 6';, ap. 34~ por· t. .:~d o r ' d.:t c .~rteir-·a de ident1dade nr'·, 
5000213344 e CIC nr. 010251800/97 . NERY BUENO CRUXEN, brasileiro , 
c .~ ·=-êl •j o , do cornér·cio, r-· e~. idente e dotrliciliado á. ·rua D1Aq!Ae d E· 
L~ ~ la5 nr . 728, ap. 702, portador da carteira de identidade nr. 
]0064 0 5397 e CJC sob nr . 036 704490 / 00, sócios comp0nentes da 
soci edade que gir a sob a denomina~~o social d~ M0TRIZ 
En°REENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. com sede ne:;.ta capital a 
Av .Bento Gonialves nr. 4873, sala 03. com contrato social 
ar qui vado na Junta Comercial deste estado 3ü b o n •. -4320044379 e 
é~ 1 t. i fft a ,:. 1 te~-· Cl G ~o 1 do r e f e~- i do i n s t r wn e n to sob o n • - 8 .~ 1 . 4 3 5 de 
0 1/0 4/ 27, e mais REGINA IANKILEVICH YURGEL, bras1 leira, cas2da, 
t• i b 1 i o t e c á r i é\ , r e s i de n te e dom i c i 1 i Cl d <:~ à T r ·; t v • t1 i t' <:~ n d a e C a ~.: t r-· o 
n . 69, ap. 34, portadora da cartei rct de identidade nr. 300382636 3 
e CIC nr. 363987790/72. vem pelo presente instrumento alterar o 
referi do contrato, nos termos que se;ue : 

FRH1E IHA : DA RETIR.ADA DE SOCIO POF: CESSr-10 DE QLHH;~;_. 

~: EGUNDA : 

L/ 11 ' 1( 

o-sócio NERY BUENO CRUXEN, cede e transfere a par- te de 
·;. u a s q •-l o t .~ s a :; t. c i a. , q u e o r-· a i n 9 r e =· :.. < \ na ;:. o c i e d êl d c , 
REGINA IAI'WILE''JICH YURGEL, jà qu a lificada nc• pt-· e~i;,; ::. L.1c 
deste instrumento e em número 34 ( trinta e quatro! no 
·-··01 lo r' nom i na I de C;:: ·$ 1. 000,00 ( um fol i l c r'uz.~·j o ·~! c =.•.•J.:< • 
i ntegt•a 1 i zad«.s neste ato em (llOeda corr-ente né<.c i ona.l e 
dando-se quitai~O recfproc ~ lo valor lotal das 
referidas quotas. 

DO CAPITAL SOCIAL E SUA NOVA DISTRIBUIGRU 

Face a retirada e ingresso de s6cio, a sociedade passa 
a ter a seguinte d i stribuii~o de capital social: 
a) TELMO KAPLANSKY YURGEL 

com 306 quotas a Czl 1 . 000,00 cada - >CzS 3 06 . 000,00 
b) REGINA IANKILEVICH YURGEL 

com 34 quotas a CzS 1.000.00 cada - >CzS 34 . 000 , 00 

·., 

·i 



MATRIZ E}PHEI:.M.JlK:"NTOS 1 't::B.:.L~MIJS L TOA 

CGC/t-t=" 87.86~.2311/0001-80 

5EGlN)A AL TERAÇAO C{)IITRATUAL CONSOLIOAt-UJ O CONlRI\TO SOCIAL 

t>()S TERHJS Ql.1: SEQ.E: 

·; 
Por este instrumento particular e na melhor forma de direito IDEL MUCENIC,bJ 

sileiro,casado,do comércio,residente e domiciliado nesta capit~ à Rua Amélia Teles 

160,Ap.302,portador da cédula de identidade nº RG 3005593326~ CPF/MF sob o númer· 

009637040-87,CARLOS ROBERTO ABBOTT YURGEL,brasileiro,casado,do comércio ,residente 

domiciliadf nesta capital à Rua Mdnajó,281,portador da cédula de identidade número 

7006140731 e CPF /MF sob nº 125252510-91 , sócios componentes da sociedade que gira so,t 

a Denominação Social de MATRIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILI~RIOS LTDA.,com sede nesla caj 

tal à Rua Voluntários da Pátria,595 conj.501,inscrita no CGC/MF sob número 87.865.23 

0001/B_,com o contrato social arquivado na junta comercial deste estado sob o número ·, 
4320044_379 e alteração sob número 701675 de 26.02.85 e, mais o Sr. TELMO I<APLANSKY-

YURGEL,brasileiro,casado,engenheiro civil,residente e domiciliado nesta capital à Rua 

Miranda de Castro,69 ap,34 portador aa cédula de identidade nº RG 500081334~ e CPF/MF 

010251800-97,vem pelo presente alterar e consolidar o referido contrato,passando o 

mesmo a reger-se pelas cláusulas e condições seguintes: 

CAPITU..O I 

DA DENOMINAÇAO,SEDE,OBJETO E DURAÇAO 

PRIMEIRA- A sociedade é por quotas de responsabilidade lirnitada e tem a denominação

de MATRIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.~ '• 
SEGUNDA - A sociedade tem sede e foro juridico em Porto Alegre,cap1tal do Estado do 

Rio Grande do Sul,agora a Av.Bento Gonçalves,4873,Conjunto 03,podendo por 

simples ato de seus sóc1os gerentes abrir e fechar filiais,sucursais ou escritórios -

em qualquer parte do território nacional. 

TERCEIRA - A sociedade tem por objetivo social a compra e venda de imóveis,incorpora

ção,construção civil,podendo inclusive ter a parti/Ípação em outras empr~ 

sas ou a elas se associar a critério de seus sócios gerentes. 
QUARTA- Para realização da atividade construtora contida aentro dos objetivos da 

~ociedade,essa contratará os serviços técnicos de pessoas ou entidades de 

vidamente habilitadas,segundo a legislação que rege a espécie inclusive as exigências 

do CREA. 

QUINTA -

SEXTA -

o prazo de duração da sociedade será por tempo indetermina~. 

CAPITU..O II 

DA RETIRADA DE SOCIO POR CESS~O DE QUOTAS 

O sócio IDEL MUCENIC possuidor de uma quota de CZ$ 1.400,00(Um Mil e Qua 

trocentos Cruzados) cede e transfere sua qu:ta ;::;capi~~ r~ TELMO 
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A ·;o c i e d ·" d so ser~ á .:.. dm i n i ~- tT .:•. ,j ct !) o~-- r.ur1b c• '='· c::; ·:::.ô c i o~ , t:.> ,. , 

conJunto ou i soladamente que atuar~o com a designaG ~0 
d e ·=· ·~· c 1 os ger' ent..E:·::. e r·epn:·se·nt..at';.c, '~ ;. o.:.. 1 ed.:td•? t-iTl ·: .. .:.·• .'-=·=· 
o·:. ·:;eu:. -"tc.·::. a ti va •:•u pa ·;;si'v'Citnente, erü ._it~·l:: c• nu f c·r·'"'· 
de1e . 

DA RESP ONSABILIDAQE 

A r·e ·::.pon::.ab i 1 i d.:-.de ,jo·s ;bc i os cont i ntB 

valor do capital social. 

E, por estareM justos e contratados, declaram que as 
deMaiS cláusulas do contrato social continUaM e m p]e ~o 
v igor, n~o modificadas por este instrumento , q u~! 
a ·::. s 1 n .:<. m e M O 5 ( c i n c o ) 'v' i a ·s de i g :_; .:<. 1 t ,?. .:w e f o r ;·;~ <.·. ,.-, .:. 

presenEa de duas testemunh~s . I 
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Por tltt in~truM•nto particular @ na •~lhor for•• de 
dir~ito, TELMO KAPLANSKY YURGEL, brasiltiro, casado , engenheiro 
civil, residtnt@ t doMiciliado n•sta capital • Trav. Miranda e 
Castro nr. 69, ap. 34, portador da carteira de Identidade nr. 
5000813344 e CIC nr. 816251860/97, e REGINA IANKILEVICH YURGEL, 
brasileira, casada, blbllotec~ria, residente e doMiciliada à 
Trav. Miranda • Castro n.69, ap. 34, portadora · da carteira de 
id~ntidade nr. 3883826363 e CIC nr. 363987796/72 sócios 
coMponent•s da sociedade que gira sob a d@no•lna~~o social de 
MATRIZ EMPREENDIMENTOS LTDA. coM sede ntsta capital • Av Bento 
Gon~alves • 4873. safa ~3, coM contrato social arquivado na Junta 
CoMercial deste •stado sob o n.4326f44379 de 13/11/81, e •ais o 
Sr.ANTONIO ULISSES GOMES, bra•lltiro casado, coMerciante 
residente e do•iclliado nesta capital , a Av.VIcentt Mont~gia 

2772 quadra 11 sobrado 9, portador da ctdula de identidade N. 
3B36S9B2S9 • CPF/MF H 497232831/87, veM pelo presente 
instruMento alterar - o referido contrato, nos terMos que segue: 

CAPITULO I: DA NOVA OENOI'HNA.ÇAO, SEDE, OBJETO, DURACt\0 
PRIMEIRA -A sociedade t por cotas dt responsabilidade . liMitada 
e teM sua nova deno•ina~~o MATRIZ OBRAS CIVIS LTOA. 
SEGUNDA A sociedade t•• nova sede~ foro jur1dico no . 
Munic1pio de 1Mb~ no Estado do Rio Grande do Sul, no lot@aMento 
Nova Norde~t• quadra 32 lot• 12. 
TERCEIRA A ~ocledad• teM por objetivo a incorpora~1o 
constru~~o t coMpra t venda de i Móveis , podendo ainda participar 
de outr~s e•presa~ ou a elas s• a~soclar a crlt~rio de seu~ 
s6cios gerentes. 
~AHTA -Para a r~aliza~lo , da atividad• construtora contida 
dentro dos objetivos da sociedade, •~ta contratarl os s•rvi,os 
t~cn i cos de pessoas ou vntldades devida•ent~ habilitadas , 
segundo a legisla~~o que r~ge a especie inclusive as exigências 
do CREA. 
QUINTA- O prazo de dura~1o da sociedade ~er! por teMpo 
indetPrMinado. 

CAPITULO I I DA RETIRADA DE SOCIO POR CESS~O DE guoTAS 

SEXTA A ~bela REGINA IANKILEVICH YURGEL possuidor d• trinta • 
quatro quotas de Czt 1.eee,ee <u• Mil cruzados> ~ede e transfere 
suas quotas de capital e a respect i va reserva de corr•~1o 

·u 
\ 
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CAPITULO III: DO NOVO CAPITAL SQClAL E SUA DISTRIBUICM '-/ . 

"S(llMA O.c&pital social qu• •r~ do Crt ~4J,9' ( tr•~entos e 
quar•nt~ cruzwiro~) fica •l•vado para o valor ~~ Crt !.800.000,00 
< UM Milhlo d• cruzeiro~ ), dividido •• 1.991.080 cotas de Cr$ 
1,00 cada uMa, capltat . •~~• co•po~to da s•gulnte Maneira: 

Capital inicial 
R•serva d• C. ~on•tlria do capital 
TU TAL 

341,011 , 
999.660,U 

1. 000. eu, 00 

OITAVA -!Face ao auMento d• capital, a sociedade pass~ a ter 
~eguint• di~trlbul,fo d• capital social: 
a> ANTONIO ULISSES BO~ES ,., 

coM 20.101 quotas a Crf 1,00 cada ->Crt . 20.100,00 . 
b) TELMO KAPLANSKY YURGEL 

coM 980.100 quota! a Crt 1,00 cada ->Crt . 981.888~18 , 

NONA -O sbcio ANTONIO ULISSES GO~ES . d•clara que 1 nlo , wst~ 
incurso •• n•nhu• do~ cri••s prwvisto~ · •• 1•1 qu• o : iMpe~~ de 
exercer atividade ••rcantll 
DECIMA A Socl•dad• s•r• adMinistrada P•lo s6cJo TELMO 
KAPLANSKY YURGEL qu• atuarl coM a deslgna~lo de sócio gerente e 
representar! a soci•dade •• todos os s•us atos ativa e 
passivaMente eM Juizo ou fora d•l•. 

A responsabilld~d• dos sócios 
valor total do capital social. 

continua l i Mitada ao 

E, por estare• Justos e contratados, · ~~clara• que as 
deMa i s cllusulas do contrato ~oclal cont1nuaM •• pleno 
vigor, nto MOdificadas por •ste inst~~••nto o qual 
assinaM •• 85 <cinco) vial de igual t•~r e forma nl 

pr•~ença d• duas testeMunhas. 

:··.·:-: 

TESTEMUNHAS ~~Ml=~-------
TELMO :J'LANS~YUR EL 

-Gd!-~--~ -~-----AN~O IO ULIS G;;;~-· 
-~~-c -~.J-:z_~!i.~--

RE INA IANKILEVICH~c--

I . / ·-, 

'I 
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MA TRIZ- OBRAS ClVIS TOA 
NIRE 43200440379 -17-12-1981 
CNPJ 87.865.23410001-80 

t 

· ~ . 

Instrumento de Rerratfficaçto e Attetaclo de Contrato Social 
1 

Pelo presente instrumento e na ·:melhor forma de direito, TELMO 
KAPLANSKY YURGEL, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da 
Carteira de Identidade n°. 5000813344, emitida pela SJTC/RS, Inscrito no 
CPFIMF sob n-. 010..251.800197 e ANTONIO UUSSES GOMES, brasileiro, 
dêtlenhista, casado, portador da Carteira de Identidade n°. 3003826363, 
emitida pela SJTCIRS. im~erito no CPFIMF sob n°. 407.232.830-87, ambos 
residentes e domiciliados em Porto Alegre/RS, é Travessa Miranda e 
Castro n°. 69 - ap 34 -Bairro Santana - CEP 90040-280, únicos sócios da 
sociêdade limitada que gira sob a denominaçfto social de Matriz Obras 
Civis Ltda., com sedA social no Munlcfplo de lmbéfRS, no Bairro Praia 
Nova Nordeste na Quadra 32- lote 12, CEP 95595..()00, com seus atos 
conBtitutfvos, devidamente arquivados na MM. Junta Comercial do 
Estado, !Job n•. 43200440379, em 17-12-1981, Inscrita no CNPJIMF sob n°. 
87.865.23410001-80, resolvem rerratlflcar e arterar seu contrato social, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

f - DA RETIFICAÇÃO 
a) Retifica-se o preAmbulo dos arquivamentos n°s. 928695 de 

· 1110811988 e 1167208, de 2410411.992, para neles fazer constar o 
número eon-eto do CPF da ex•ócia REGINA IANKILEVICH 
JURGEL, que é 383.981.790-72. Retifica-se, ainda, o NIRE da 
empresa constante no preAmbulo dos arquivamentos . n°s. 855442, 
de 27/0111.9ff7, 861435, de 0110411.987, 928695, de 11/0811.988 e 
1167208, de .2910411.992, para infonnar que o NIRE correto é 43 2 
00440379. Retffic:a..se, por fim, o pntAmbulo da atteraçJo contratual 
~tn:tt•Mtd8 sob nct. 11«7208, M 29ftf411.992, p~~n- nele fR.zer r.ontJtar o 
nome empresarial eomrto: MATRIZ EMPREENDIMENTOS 
!MOBIUÁR105 L TOA.!.. 

"-DAS AL TERACOes I 

a) A sociedade, neste ato, transfere sua sede social para a Avenida 
Comendador CoruJa~ n°. 316 - loja 03 -Bairro Floresta- Porto 
Alegre/RS-CEP 90220180. , 

b) A sociedade, neste ato, aumenta o capital de R$ 364,00 
. (trezentos sessenta e quatro reais), divfvido em 364 (trezentos 
senenta e quatro) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real), cada 
uma, com a seguinte dlstrfbulçlo: a) TELMO KAPLANSKY 
YURGEL - R$ 356,00 (trezentos cinqüenta e seis reais), 
correspondente a 356 (trezentos cinqüenta e seis) quotas, cada 
uma nó valor de R$ 1,00 (um real) e b) ANTONIO ULISSES 
GOMES - R$ 8,00 (orto reais), correspondente a 8 (oito) quotas, 
cada uma no valor de R$ 1,00 (um real), pan11 R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), divfdfdos em 10.000 (dez mil) quotas, cada uma de RS 
1,00 (um ~1). cujo aumento f de R$ 9.636,00 (nove mil, 
seiscentos trinta e seis reais), represe~ndo 9..636 (np9f mil, 

/}}~/ fMI / 
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seiscentos trinta e seis) quotas, cada uma de R$ 1,00 (um real), 
cabendo ao sócio TELMO KAPLANSKY YURGEL - R$ 9.444,00 
(n<?ve mil quatrocentos quarenta e quatro reais), 
correspondendo a 9.444 (nove mil quatrocentos quarenta e 
quatro) quotas, cada uma de R$ 1,00 e ANTONIO ULISSES 
GOMES - R$ 192,00 (Cento noventa e dois reais), 
correspondendo a 192 (cento noventa e duas) qÚotas, cada uma 
de '1,00 (um mal. Pelo aumento de capital social, cabendo ao 
sócio a) TELMO KAPLANSKY YURGEL - R$ 9.800,00 (nove mil e 
oitocentos reais), co""pondendo a 9.800 (nove mil e 
oftor.ermts) quotml, r.~t:flt uma no v~tlor de R$ 1:00 (um real) e b) 
ANTONIO UUSSES GOMES - RS 200,00 (duzentos reais), 
correspondendo a 200 (duzentas) quotas, cada uma de R$ 
1,00(um real). 

c) A · sociedade altera a denominaçAo social para: MATRIZ 
CONSTRUTORA L TOA., UNindo como nome de fantasia 'MA TRIZ 
CONSTRUTORA". 

d) Em funçlo da alteraçAo havida, e atendendo a legislação 
comercial, constante no Código Civil Brasileiro, resolvem os 
sócios consoffdar seu contrato social, mediante as cláusulas e 
condições a seguir, em ~ubtrtitulçJo a qualquer disposit ivo 
societário anterior. 

CONSOLIDAÇÃO DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS I 
01 - A sociedade é limitada, girando sob a 

denominaçlo social de MATRIZ CONSTRUTORA L TOA., usando 
como nome de fantasia "MATRIZ CONSTRUTORA". 

02 - A sede social da empresa é em PORTO 
ALEGREIRS, à Rua Comendador Coruja, n°. 316- loja 03- Bairro 
Floresta- CEP 90220-180. 

03 - A empresa poderá abrir ou fechar filiais ou 
agências em qualquer ponto do território nacional. Poderá 
participar de outras sociedades ou delas se desvincular. 

04 - A empresa Iniciou suas atfvldades em 13 de 
novembro de 1.981, e o prazo de duraçAo é por tempo 
indeterminado. 

05 - O objetivo social da empresa é: INCORPORAÇÃO, 
CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS DESTINADOS 
PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE GARAGENS 
COLE11VAS, PRÓPRIAS OU DE TERCEIROS. 

06 - O capital social totalmente subscrito e 
integralizado em moeda corrente nacional, no valor total de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), representado por 10.000 (dez mil quotas) 
de capital, cada uma no valor de R$ 1,00 (um real, cabendo ao sócio 
a) TELMO KAPLANSKY YURGEL - M 9.800,00 (nove mil e 
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oitocentos reais), representando 9.800 (nove mfl e oitocentas) 
quotas de capital, cada uma no valor unftário e RS 1,00 (um real) e 
b) Antonio Ulisses Gomes - R$ 200,00 (duzentos reais), 
representando 200 (duzent.H) quotas de capital, no valor unitário de 
RS 1,00 (um real). 

07 - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor 
de suas quotas de capital, mas todos respondem solidariamente 
pela lntegraflzaçlo do Capftal Social. 

08 - A sociedade sem administrada pelo sócio TELMO 
KAPLANSKY YURGEL, com a designaçAo de administrador, 
cabendo a F9presentaçlo ativa e passiva da sociedade, em juizo ou 
fora dele, sendo-fhe vedado o uso da denomina~o social em 
operações estranhas, como em abonos ou saques de favor. 

09 - O sócio que quiser transferir suas quotas de 
capital social, ou parte delas, comunicará sua lntençJo por escrito 
ao outro, Indicando o nome, quatrflcaçao e endereço do 
pretendente, bem como preço e condições de pagamento, dando 
um prazo de 30 dias ao sócio mrnanescente para exercer o direito 
de preferência na aqulsiçlo ou mesmo na lndlcaç!o de um novo 
sócio de sua pt"eferência, nas mesmas condições. 

10 -Anualmente, em 31 de dezembro, será levantado 
um Balanço Patrimonial e de RP.Sultados, onde os lucros ou 
prejuizos, poderio ser dlsbibufdos ou atrfbufdos a cada sócio, na 
proporçJo de suas quobts de capital social. 

11 - Em retrtbuiçao aos serviços que os sócios 
prestarem é sociedade, serj assegurada uma retirada mensal a 
tftufo de pró-fabore, a quaf seri fixada entre os sócios. 

12 - As deliberações societárias serao tomadas 
sempre pela totalidade do capital social. 

13 - Em caso de morte, ou retirada de sócio a 
sociedade será automaticamente dissolvida, segundo determina 
legislação comercial vigente. 

14 - Em caso de qualquer lltfgfo societário será 
resolvido junto ao Foro de Porto AfegreiRS, desde Já renunciando a 
qualquer outro. 

15 - DECLARA, o administrador, que não está 
Impedido por lei especial, nem condenado a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, crime falimentar, 
prevaricaçao, peita ou suborno, concussAo, peculato, crime contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, co~s relações de consumo, 
a fé pública ou a propriedade. 
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16 - Firmam o presente lnstrum~nto · e~ - 04 (quatro) 
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Porto alegre, 01 de JUNHO DE 2.008 

.~ .. -- "':~..-- J·uN1A C.OMERCI.ÂL DO-ESTADO DO RIO G RANDE DO SUL 

CERTlFICO O REGISTRO EM:: 10/1012008 SOB N": 3042399 

~
·_- Protocolo: 081192712..0: DE 25107/200S · 

_ ~r ... , , 3 2 oouoj7 9 . J.. l--::::tL1 
(j) AATR I Z CONSTRUTORA LTDA ·. . ~J 

- · 56rgio JMe Dutra Kruel 

SECRETA RIO-GERAL . 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
-·---- -·---

Contribuinte , 

Confira os dados de ldentificaçao da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência , providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

., 

-
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUM::RO DE INSCRIÇÀO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

87.865.23410001 -80 1711211981 
MATRIZ CADASTRAL 

I NOM: (MPRESARIAl 

. MATRIZ CONSTRUTORA LTDA. I 
TITULO 0 0 ESTI\IJELECIMENTO (NOM: DE FANTASIA) I MATRIZ CONSTRUTORA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÓMCA PRINCIPAL 

41 .20-4-00 - Construção de edlflclos 

CÚDIGO E DESCRIÇÀO DAS 1\TMDADES ECONÓMICAS SECUNDAAIAS 

42 .99-5-01 - Construçllo de instalações esportivas e recreativas 

CÓDIGO E DESC RIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA I 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
. AV COMENDADOR CORUJA I I NÚM:RO 

316 I I CQM>LEMENTO 
LOJA3 I 

I CEP 
. 90.220-180 I I BAIRRO/DISTRITO 

FLORESTA I I MVNICIPIO 
. PORTO ALEGRE I ~ s 

I SfTUIIÇÁO CADASTRAL ' 
1 

r DATA DA SITUAÇÃO CADASTRfJ.. I ATIVA 0311112005 

I I MOTIVO DE SITUIICÀO CADASTRAL 

I 
·····-,, SITUIIÇÁO ESPECIAL I I ~SITUAÇÃO ESPECIAL I 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.005, de 08 de fevereiro de 201 O. 

Emitido no dia 511012011 às 15:41 :52 (data e hora de Brasflia) . 

© Copyright Receita Federal do Brasil- 05/10/2011 
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
COORDENAÇÃO JUR.ÍDJCA 

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Y. Vara da Fazenda Pública 

00 I I 1.05.0315315-3 

O Departamento 1VJunicipal de Habitação, por seu 
advogado, vem diante de V.Exa., confonne determinado por V.Exa., juntar o 
histórico da empresa Matriz Empreendimentos Imobiliários, conforme 
documentação fornecida pela Junta Comercial, consignando que a mesma 
passou a orbitar, em que pese alterações contratuais, sempre em tomo do sócio 
Telmo Kaplanski Yurgel. 

Termos em que pede deferimento. 

Porto A1egre,..O.Lde-tlG-\Lembro de 2011. 
' ' \\ ///1-
Luís\:~lenz, 

O A 8 . 2-··f:-694"-----
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NEWTON DOMINGUES KALIL 
A D v o G A D o s . 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: MATRIZ CONSTRUTORA L TOA., CNPJ. 
91642421.0001/71, na Rua Comendador Coruja, 316/03, no 
Bairro Floresta, na cidade de Porto Alegre, representada neste 
ato pelo seu sócio gerente TELMO KAPLANSKY YURGEL, brasileiro, 
casado engenheiro civil Crea 15612, RGSSP 5000813344, CPF 
010251800/97, residente e domiciliado nesta capital à Travessa 
Miranda e Castro, 69 apto 34. 

OUTORGADOS: NEWTON DOMINGUES KALIL, brasileiro, casado, 
inscrito na OAB/RS sob o n° 7.061, CPF no 076 017 270-68 e 
GUSTAVO D'ÁVILA, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/RS sob o no 
72.461, CLEVERSON ÂNGELO GUERRA JÚNIOR, brasileiro, casado, 
advogado, inscrito na OAB/RS sob o no 75062, todos com endereço 
profissional na Av. Cristóvão Colombo, 1789/201, CEP 90.560-004, 
Porto Alegre/RS. 

PODERES: Por este instrumento particular de mandato, o outorgante 
nomeia e constitui os outorgados seus procuradores, com os 
necessários poderes para representá-la em juízo ou fora dele, em 
conjunto ou separadamente, podendo tudo praticar, requerer, assinar, 
com poderes para acompanhar processos ' de qualquer natureza, 
judiciais ou não, em todos os termos e instâncias, dar e receber 
quitação, transigir, desistir, acordar, firmar compromisso, representar 
perante qualquer repartição, autarquia ou órgão federal, estadual ou 
municipal, podendo, ainda, praticar todos os demais atos que se fizerem 
necessários ao integral cumprimento do pre~ente mandato, para o que 
confere os mais amplos poderes, inclusive os contidos na cláusula "ad et 
extra judicia" e, inclusive, substabelecer, no todo ou em parte, com ou 
sem reserva os poderes aqui conferidos. 

Av. Cristóvão Colombo, 1789/201- Porto Alegre/RS- Brasil- FoneFax: 55 51 3368-2922 
www.ksir .com.br 
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
COORDENAÇÃO JURÍDICA 

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 53
• Vara da Fazenda Pública 

105.03211650 

O Departamento Municipal de Habitação, por seu procurador, 
na Execução de Honorários frente à Matriz Empreendimentos Imobiliários, vem 
diante de V.Exa. dizer e requerer o seguinte: 

Moveu ação falimentar frente à executada, tombada sob no 
001/1.14.0112048-3, ali requerendo o depósito elisivo. 

Junta cópia da Inicial. 

Assim, requ sep mantida suspensa e 
administrativamente ~prese~ecução. 

arquivada 



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
COORDENAÇÃO JURÍDICA 

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 53
• Vara da Fazenda Pública 

105.03153153 

O Departamento Municipal de Habitação, por seu procurador, 
na Execução de Títulos frente à Matriz Empreendimentos Imobiliários, vem diante 
de V.Exa. dizer e requerer o seguinte: 

Moveu ação falimentar frente à executada, tombada sob no 
001/1.14.0112048-3 , ali requerendo o depósito elisivo. 

Junta cópia da Inicial. 

Assim, r~~eja mantida 
administrativamente a pre ertté execuçãb. 

~rto legre, J3 Laio de 2014 

suspensa e arquivada 
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D~PRRTRMEMTO MUNICIPAL DE HRBITRÇRO v 
COORDEN~Ç~O JURT.DIC~ 

EXMO. SR. DR. JUIZ 
PúBLICA. 

DE DIREITO DA MM VARA DA FAZENDA 

-l 
1 

. · ~· rl \/ t.L jl ots - s ~72 . 
o\\ 9 55 1 -· 

'~ .•.. , ' --·---·-··------···" ....•. -~ ........ . . 
O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇ~O 

DEMHAB, Autarquia criada pela Lei Municipal n. 2.902/65, COITt 

sed e na Ave nida Princesa Isabel n. 1.057, nesta Capital, por 
seu procurador infra-firmado, uem respeitosamente ante Vossa 
Excel@ncia promover a presente AÇ~O DE EXECUÇ~O contra MATRIZ 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., firma comercial 
localizada na Rua Comendador Coruja n. 316, loja n. 03, nesta 
Capital, e seu representante legal, TELMO KAPLANSKI YURGEL, 
CIC n. 010.251.800/97, residente e domiciliado na Rua 
Comendador Coruja n. 316, loja n. 03, nesta Capital, p elos 
segui ntes motivos: 

O DEMHAB ~ credor da quantia total d e 
Rt 2.447.763,51 <dois milhões, quatrocentos e quarenta e sete 
~il, setecentos e sessenta e trgs reais e cinqUenta e um 

, _ ___....., -:entavos) (já incluidos juros de mora e honor.~rios 

. ~· \ ~dvocatfcios), resultante de 10 (dez) notas promiss6ri as 
J mitidas pela executada em 05 de novembro de 1987, com 
vencimentos mensais e consecutivos, tendo cada titulo o valor 
de RS 203.980,29 (duzentos e tr~s mil, novecentos e oitenta 
reais e vinte e nove centavos) atual, o que correspondia a 
6.387,72 OTNs nessa 4poca, conforme rela~~o anexa, e hoje 
convertida s pelo IGP-M. 

Os referidos títulos foram protestados em 
30.11.90 sob o n. 01190361806; novamente em 02.04.91 sob o n. 
01191085842, e, finalmente, em 22.12.93 sob o n. 01192474854, 

acordo com os originais anexos. ~ -
sendo todas a ·s o•=asiões na MM la. Vara da Fazenda P(lbJ" ~a). d•2 

De acordo com os fatos narrados ac1rna, 
con figurou-se no presente caso a inadimpl@ncia do d vedor, 
uma vez que n~o satisfez espontaneamente obrigaç~o possuidora 
de eficácia de titulo executivo, cabendo ao credor promover ·a 
presente execuç~o, forte nos arts. 580 e 585, inciso II do 
C6digo de Processo Civil. 

Diante do exposto, com fundamento no s 
arts. 586, 614, 652 e seguintes do Código de Processo Civil, 
al~m dos j~ mencionados no par~grafo anterior, REQUER a Vossa 
Excel@ncia a citaçio dos executados, a empresa e tamb6 m a 



< ~ 
PR~FEXTURR MUNICXPRL DE PORTO RLEGRE ~ 

D J~:p ! .::t . .RTt::tr-1ENTO MU f~I.J: C I Pf..:t .L DE Ht=IB .J.: Tf-.""lÇ: f-:10 '1 

COORDEN~ÇMO JURXDICR 

pessoa de seu representante l ega l pessoalmente, para que 
paguem dentro de vinte e quatro horas o principal, 
devidamente atu~lizado, acrescido de custas judiciais, ou que 
no mesmo prazo nomeiem bens a penhora, sob pena de n~o o 
fazendo serem-lhe penhorados pelo mesmo mandado tantos bens 
quanto necess~rio for para garanti r a execu~~o em seu total 
atualizado, e desde logo intimados, para na forma da lei 
e mbargar, querendo, no prazo de 10 <dez) dias. 

Valor da Causa: R$ 2 .447 . 763,51 

N. ter· mos, 
P. de f er in,ento. 

Porto Alegre, 18 de dez e mbro de 1995. 

~ 
Luiz 

Terra 
S n. 10.639 

':1 

! 
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:r"J:~Bl-""~"; X TURf:l MUt .... J: C J: PJ:ll..... DE PORTO r:tJ ..... EGR :E.:: ( _~ 
DEPQRTRMENTO MUNXCXPRL DE KRBITQ~~O 

COORDENRÇ~O JURrDICn 

.-:. 

RELAÇ~O DAS NOTAS PROMISSORIAS 

a) NOTA PROMISSORIA emitida no dia 05 de noveffibro de 1987, no 
valor de Cz$ 2.960.580,46, equivalente a 6.387,72 OTNs. com 
vencimento em 05 de dezembro de 1987; 

b) NOTA PROMISSORIA emitida no dia 05 de novembro de 1987, no 
valor de Cz$ 2.960.580,46, equivalente a 6.387,72 OTHs, com 
v e ncimento effi OS de janeiro de 1988; 

c> NOTA PROMISSORIA emitida no dia 05 de novembro de 1987, no 
valor de Cz$ 2.960.380.46. equivalente a 6.387,72 OTNs, com 
vencimento effi OS de fevereiro de 1988; 

d> NOTA PROMISSORIA emitida no dia 05 de novembro de 1987. no 
vmlor de Cz$ 2.960.580,46, equivalente a 6.387.72 OTHs, com 
vencimento em 05 de março de 1988; 

e> NOTA PROMISSORIA emitida no dia 05 de novembro de 1987, no 
valor de Cz$ 2.960.580,46, equivalente a 6.387,72 OTNs, com 
v e ncimento em 05 de abril de 1988; 

f) NOTA PROMISSORIA emitida no dia OS de novembro de 1987, no 
valor de Cz$ 2.960.580,46, equivalente a 6.387,72 OTNs, coffi 
venciffiento em 05 de maio de 1988; 

~ g) NOTA PROMISSORIA emitida no dia OS de novembro de 1987, no 
' J , valor de Cz$ 2.960.580,46, equivalente a 6.387.72 OTHs, com 

v e n c im e nto em 05 de junho de 1988; 

h) NOTA PROMISSORIA emitida no dia OS de noveffibro de 1987, no 
valor de Cz$ 2.960.580,46, equivalente a 6.387,72 OTNs. com 
vencimento em 05 de julho de 1988; 

i> NOTA PROMISSORIA emitida no dia 05 de novembro de 1987, no 
valor de Cz$ 2.960.580,46, equivalente a 6.387,72 OTNs, com 
ven c imento em 05 de agosto de 1988; 

j > NOTA PROMISSORIA emitida no dia 05 de novembro de 1987, no 
valor de Cz$ 2.960.580,46, equivalente a 6.387,72 OTNs, com 
vencimento em 05 de setembro de 1988. 
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ESTADO DO PJO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Porto Alegre RS 
58 Vara da Fazenda Pública do Foro Central 

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO N. 73292/2828-2013 

Prazo de Validade 

180 DIAS 

Juizo Autorizante 

Juízo de Direito da 5" Vara da Fazenda Pública do Foro Central 

Estabelecimento Bancário e Agência 
--------- ---------------

BANCO DO ESTADO DO RGS- BANRISUL AG. 0621 

Autorizado(s) 

Departamento Municipal de Habltacao- Demhab. representado por seu Diretor Geral: 
Éverton Luis Gomes Braz- CPF: 644.533-910-72 

Adv: Luis Carlos Pellenz- RSI21694 
Adv: José Natal Araújo de Souza - RSI41257 

- - ---------
A(s) pessoa(s) acima nominada(s) e qualificada(s). fica(m) AUTORIZADA(S) a R E C E B E R nesse 
estabelecimento. a importância abaixo discriminada, acrescida dos juros e correção monetária 
vencidos até a data do efetivo levantamento, depositada no procedimento infracaracterizado, 
consoante respectivo CODIGO CLIENTE. O PRESENTE FOI EXPEDIDO EM QUATRO (4) vias: 
BENEFICIÁRIO I BANCO I PROCESSO I CARTÓRIO (Pasta) . 

Código Cliente 
-------------- -------------------------

111314.5.48 

Valor Autorizado 

RS 6.408 ,68 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) 

N° Processo 

001/1 .05.0321165-0 (CNJ :.3211651-
59.2005.8.21 .0001) 

Natureza 

Execução de Sentença 

--- --------------------------- - --

Parte Autora 
----------------------

Departamento Municipal de Habitacao- Demhab 

Parte Ré 
----------------------- ----.. ------ --

Matriz Empreendimentos lmobiliarios Lida 

/ . Observações 
-Ãivará -d-e-fe-ri_d_o_e_m--2-81_0_2-12_0_1_3_/-/fl'--s-. r-56- -- D- RA.U LIÃ-N - C-RlSTlÀN E SI MAN--- ·------·- - ----

/,· ( ' / / , ' 

/ Sérgio tmreu da Silva 
I Escrivão(ã)IOficial Ajudante 

( 

COTA: Já cotado na Guia de Depósito 

·-( •, : .. ... • I 

'l 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER J lJOICIÁRIO 

SENTENÇAn° 
PROCESSO n.,00100151415 
EMBARGOS DE TERCEIROS 
EMBARGANTE: YURGEL OBRAS CIVIS L TOA 
EMBARGADO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE PORTO 
ALEGRE 
PROCESSO n00115073667 4 
EMBARGOS A EXECUÇÃO 
EMBARGANTE: TELMO KAPLANSKI YURGEL 
EMBARGADO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE PORTO 
ALEGRE 
PROCESSO n.,01150736682 
EMBARGOS A EXECUÇÃO 
EMBARGANTE: MATRIZ EMPREENDIMENTOS MOBIUÁRIOS L TOA 
EMBARGADO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇ~O DE PORTO 
ALEGRE 
JUÍZA: ELtzJANA DA SIL VEJRA PEREZ 
DATA: 26.07.1999 

VJSTOS ETC. 

YORGEL OBRAS CMS L TOA, propôs 
embargos de terceiro contra DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
DE PORTO ALEGRE, alegando, em síntese que é terceiro na relação 
processual entre o embargado e MATRIZ Empreendimentos Mobiliários Ltda e 
Teima Kaplaski YurQJ=!I , pois o imóvel penhora nunca foi da executada, nem 
do quotista majoritário. Não sendo caso de disregard doctrine. A empresa 
Matriz e a Yurgel são preexistentes e o imóvel penhorado não era das 
empresas antes do acordo, nunca fez parte do patrimônio ativo da primeira, 
tendo sido adquirido em 25/04/91 . Deve a penhora ser tomada sem efeito. Os 
títulos objeto da execução não têm liquidez, certeza e executividade, não 
devendo prosseguir o feito. Requer a insubsistência da penhora, com 
acolhimento dos embargos pois o embargante é terceiro e n;!io tem obrigação 
com a dívida e, por último, que a dívida não existe eis que os títulos não 
gozam de executividade. 

Impugnou o embargante, sustentando que a 
embargada serve da fachada e que adquiriu o terreno que fazia parte do 
acordo, diluindo o patrimônio da Matriz, e Telmo é responsável legal, controla 
as duas empresas e assinou como avalista no termo de novação. O imóvel 
penhorado fazia parte do acordo entre a Matriz e a Construtec, e que envolvia 
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direito de aquisição do bem. O valor reconhecido pela Matriz no · termo de 
novação foi substituído por 1 O notas promissórias, objeto de execução. O temo 
de novação foi objeto de acordo, onde a Construtec assumiu a obrigação de 
construir as unidades, transferindo direitos e obrigações, quando a Matriz 
recebeu da Construtec algumas unidades. Em razão do acordo entre a Matriz 
e Embargada na medida que as unidades fossem construídas, a dívida das 
promissórias seriam reduzidas para 15000 OTNs. A redução só se daria se 
cumprida a obra e o acordo não foi cumprido, permanecendo em sua 
totalidade a dívida das promissórias. Não há que se falar em ausência de 
liquidez, certeza e executividade dos títulos. Necessário a desconsideração da 
personalidade jurídica que Telmo é o controlador das duas empresas, que não 
passam de fachadas para a sua atuação, sendo localizadas no mesmo 
endereço. Em 16/07/97 houve alteração contratual, ficando Telmo como 
responsável técnico. Telmo reconhece que o terreno é da Matriz, pois nos 
embargos diz que é o único bem que possuem, alegando ausência de 
condições para o pagamento das custas. Da mesma forma a Matriz diz que o 
imóvel é o único bem que possui. A sociedade é composta do filho e esposa 
de Telmo e este assina junto à embargada em nomes das duas. A empresa 
Matriz em conivência com os diretores do Oemhab. estando sem condições de 
cumprir suas obrigações recebeu adiantamentos indevidos, fazendo acordos, 

r"-"""'- com vínculos de contratos futuros, sem qualquer estudo técnico e sem 
licitação. Os ex-diretores negociaram com a Matriz sem que esta tivesse saúde 
financeira e sem condições, pois nem declarava IR. Deve a embargante 
responder solidariamente nos prejuízos, pois conivente ao adquirir terreno que 
fazia parte do acordo e por servir de fachada para os negócios de Telmo, que 
utilizou a razão social para diluir patrimônio da Matriz. O controlador é Telmo, 
sendo responsável pessoalmente. Quando os acordos foram feitos a Matriz já 
estava em total crise. Requer a improcedência. 

A embargante replicou, reiterando a inicial, 
no sentido de que os títulos não ensejam execução. A desconsideração deve 
ser pleiteada em via própria, e nõa se aplica pois o bem nõa era de Telmo, da 
Matriz ou embargante quando do acordo. 

Telmo Kaplanski Yurgel ingressou com 
embargos à e:xecução sustentando a ocorrência de prescrição pois os títulos 
foram emitidos em 1987, e a interrupção se deu apenas em 1992, no que diz 
respeito à Matriz, e nõa o executado. A penhora é insubsistente pois o bem 
pertence a terceiro. Relata a origem da dívida nos exatos termos da inicial dos 
embargos de terceiro. Os títulos não gozam de executividade e não mais 
existem no universo jurfdico, pois foram objeto de acordo. Requer AJG dizendo 
que a devedora possui apenas o imóvel penhorado, postulando a procedência. 

Impugnou o DEMHAB sustentando que a 
Matriz operou com a embargada aproveitando linha de financiamento, tendo 
construído várias unidades. A partir de 1986 passou a ocorrer irregularidade 
por parte dos diretos do embargado, envolvendo paralisação de obras e 
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liberação de recursos sem contra prestação. A Matriz terminou por firmar 
novação de dívida em 1987, correspondendo valor menor do que o devido 
resultando em processo administrativo. Oesta novação resultaram as nota 
promissórias objeto da execUÇão. Mesmo assim, adiantamentos irregulares 
continuaram a ser alcançados. A empresa Matriz demonstrou não ter 
condições de cumprir sua obrigação dando causa à ação de rescisão 
resultando em um tenno de acordo, obrigação e anuência, quando a Matriz 
transferia para a Construtec direitos e obrigações como cessionário dos 
projetos e obras. A obrigação de construir passou para a Construtec e na 
medida em que fossem concluídos a dívida da Matriz constante das 
promissórias seria reduzida até 15000 OTNs. A Construtec figurou também 
como cessionária dos direitos de aquisição de um terreno que foram cedidos à 
Matriz por força do acordo, que é o objeto da penhora. Como a Construtec 
não cumpriu com acordo a dívida das promissórias continua, sendo os títulos 
hábeis à execução. A Matriz pelo contrato tinha direitos sobre o imóvel e 
transferiu para a Construtec executar os projetos, embora nunca tenha sido 
feita averbação. E o bem foi transmitido para outra empresa do controlador. 
Deve ser chamada a responder a Yurgel pois conivente ao adquirir o terreno 
que fazia parte do acordo e por servir da fachada paras negócios do Teima. 
que utilizou sua razão social para diluir patrimônio da Matriz. Telmo é o 
controlador das duas empresas. o endereço é mesmo, sendo os sócios filho e 
esposa. A penhora deve ser mantida pois a Matriz e Telmo reconhecem a 
propriedade quando requerem a gratuidade de justiça. Requer a 
improcedência. 

Replicou o Embargante, reiterando a iniciaL 

A empresa Matriz ingressou com embargos à 
execução, sustentando a insubsistência da penhora, sob os mesmos 
argumentos expostos nos embargos de Teima e da Yurgel. Requer a 
procedência e AJG. 

Em prosseguimento o embargado apresenta 
impugnação, reiterando e ratificando os fatos e fundamentos contidos nas 
impugnações dos outros dois embargos, requerendo a Improcedência dos 
embargos. 

A embargante replicou. 

Deferida prova ora, envolvendo os três feitos. 
Realizada instrução quando ouvida testemunhas. 

Os debates foram substituídos por memoriais, 
quando as partes ratificam as tese defendidas em suas manifestações 
constantes dos autos. 

O Ministério Público emitiu parecer pela 
procedência dos embargos de terceiros e improcedência dos embargos à 
execução. 
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RELAT.AOO. 

Primeiramente examinarei os embargos de 
terceiro, que em regra, suspenderia os demais embargos e a execução, mas 
por convenção das partes, não se configurando prejuízo, serão julgados em 
conjunto. 

Quanto aos embargos de terceiro: 

A defesa do embargado se funda na 
discussão sobre o 'tema envolvendo a hipótese de desconsideração da 
personalidade jurídica da embargada. 

O nosso direito se preocupa com a fonna de 
constituição e funcionamento da pessoa jurídica, estabelecendo regras acerca 
de sua existência, validade e relaçao entre os sócios com previsão de regime 
jurídico. O assunto envolvendo o tema vem significa tomar ineficaz essa 
personificação societária, atribuindo-se ao sócio ou sociedade condutas que, 
se não fosse a superaçao, seriam imputadas à sociedade ou ao sócio 
respectivamente. 

A figura da desconstituição apresenta como 
requisitos: a ignorância da personificação (regime normal previsto para as 
sociedades personificadas); é reconhecido como validade a constituição da 
sociedade e sua existência; suspendendo-se os efeitos da personificação em 
relação a um relacionamento específico entre ela e terceira pessoa, ou por um 
período determinado de sua existência; mantém a validade dos atos jurídicos 
praticados, só que são atribuídos a pessoas diversas daquelas que seriam 
imputadas; propósito de evitar o perecimento de um interesse, onde é levado 
em conta que a função do instituto da pessoa jurídica, enquanto previsão 
abstrata. não pode ser desvirtuada no sentido de sacrificar um interesse 
tutelado. o próprio coe adotou tal teoria em seu art. 28. 

Os fundamentos para a desconsideração 
são o abuso de direito, o excesso de poder, a infração de lei, fato ou ato ilícito 
ou violação dos estatutos ou contrato social, falência ou estado de insolvência, 
encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocada por má 
administração. A superação da personalidade societária visa alcançar os 
sócios que atuarem em desconformidade com os preceitos legais e se o 
patrimônio da empresa for insuficiente para cumprir com suas obrigações. 
Deve haver nexo de causalidade entre a conduta inadequada do sócio, os 
prejuízos causados a terceiro e que estes não podem ser indenizados somente 
com o patrimônio da empresa. 
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Inegável que a utilização da pessoa jurídica, 
por vezes, pode ensejar a intenção do sócio em sacrificar interesses alheios a 
fim de obter vantagem ilícita ou indevida, constatação esta facilmente tida no 
cotidiano forense. E, por conseqüência, o sócio sofrerá se responsabilizará 
diretamente pela má atuação da sociedade sob sua gestão (Miguel Reale, 
Flfosofia do Direito, vof. I Saraiva, 1978, p.91 e ss; Rubens Requi:lo, Curso 
de Direito Comercial, saraiva, 1986, p. 283 e Marçal Juten Filho, 
Desconslderaç:to da Personalidade Societária no Direito Brasileiro, RT, 
1987, p. 55 e ss ). 

Com precisão expôs o eminente Prof. 
Arnaldo Wald: "A doutrina é unânime em afirmar que a teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity; disregard 
doctrine, na terminologia anglo-saxã) tem como pressupostos o abuso de 
direito, o desvio de poder, a fraude e os prejuízos a terceiro, em virtude de 
confusão patrimonial ou desvio dos objetivos da empresa. 

Estes aspectos são de extrema importância 
para ensejar a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. É 
fundamental que haja e seja demonstrado o abuso de direito, ou o desvio de 
poder, assim como estejam evidenciados os prejufzos , causados a terceiros, 
em virtude da confusão patrimonial entre o controlador (pessoa física ou 
jurídica) e a empresa controlada (pessoa jurfdica). É preciso que tenha havido 
fraude contra terceiros, praticada pelo controlador, utilizando-se da pessoa 
jurídica como uma espécie de véu, que, que venha a acobertá-lo, ou de 
biombo que dissimule a efetiva atuaçOO da pessoa física, ensejando, por parte 
do Poder Judiciário, o levantamento do véu e o afastamento do biombo. • 

O instituto de personificação societária parte 
exatamente da distinção entre o patrimônio da sociedade e o patrimônio 
pessoal do sócio, e a teoria da desconsideração atinge, justamente este 
princípio. 

Segundo Fábio Ulchoa Coelho, "o instituto 
da pessoa jurídica e, especialmente, o principio da autonomia patrimonial 
representam 'elementos típicos de um direito inserido na sistema de livre 
iniciativa", de importância basilar para a ordem jurídica do capitalismo. 
Todavia, essa autonomia patrimonial pode "dar ensejo ã realização de 
fraudes, em prejuízo de credores ou de objetivo fixado por lei·. Em tais casos, 
"a teoria da desconsideração suspende a eficácia episódica do ato constitutivo 
da pessoa jurídica, para fins de responsabilizar direta e pessoalmente aquele 
que perpetuou um ato fraudulento ou abusivo de sua autonomia patrimonial" ( 
Lineamento da Teoria da Desconslderaçao da Pessoa Jurfdica, Rev. do 
Advogado, AASP, 1992., n° 36, pãg. 38) 
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No caso em comento, temos a embargante, 
uma empresa distinta da empresa Matriz, em que pesem os detalhes da 
constituição tendo como sócio majoritário Telmo e ambas estabelecidas no 
mesmo endereços e as alegações por ocasião do pedido de AJG, de que 
possuíam apenas o referido imóvel. Ocorre que a embargante não fazia parte 
da empresa Matriz e não veio aos autos prova de que desempenhasse, 
juntamente com Telmo, papel de controladora da matriz. 

O imóvel, para todos os efeitos estava 
registrado em nome da Construtec e foi vendido para a embargante, não 
havendo comprovação hábil de que pertencia à empresa Matriz, mesmo a 
título de promessa de compra e venda. Ao que consta, a empresa Matriz não 
apresentava capacidade financeira para contratar com a embargada desde há 
muito tempo, possível que desde o início do negócio, pois não veio aos autos 
elementos a indicar dilapidação de patrimônio. 

Por certo não se trata de hipótese de 
desconsideração da pessoa jurídica, pois esta teoria seria aplicada de acordo 
com as definições supra referidas, envolvendo a relação da Matriz e do sócio 
controlador. no sentido de que estaria afastada a autonomia patrimonial do 
sócio e sociedade. Inaplicável a teoria em relação à empresa devedora e a 

r------ embargante, pois a vinculação entre elas é quanto a composição societária na 
questão atinente à pessoa do sócio majoritário. No caso, o bem imóvel 
penhorado, pela prova da propriedade é da embargante (aquisição anterior à 
demanda executória, e não da empresa devedora, mas de uma terceira), e 
não poderia ser afetado com a constrição judicial, pois, ocupa a qualidade de 
terceiro. 

Diferentemente da situação envolvendo as 
quotas sociais de Telmo junto à empresa embargante, ou outro bem de sua 
propriedade, e pois neste caso seriam bens do sócio controlador, e uma vez 
caracterizado abuso e os demais requisitos (iá citados), poderia incidir a 
desconsideração. 

E, ainda, se algum defeito, fraude, abuso 
houve com envolvimento da empresa embargante, é passível de ser apurado 
em ação própria (revogatória ou pauliana), para a caracterização de fraude 
contra credores, e que se configurada, toma o ato anulável, visando a 
anulação dos atos alienatários. 

Como, com propriedade ponderou o 
Ministério Público, igualmente não se trata de caso de fraude à execução, eis 
que tal instituto se dá quando o devedor transfere, vende bens no curso da 
demanda, ficando em situação de insolvência. Em princípio o bem não era de 
propriedade da Matriz e a venda foi anterior ao ingresso da execução. 
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As razões sustentadas nos embargos d \ 
terceiros referente ao rnérito da execução, restam prejudicadas, ante a 
concrus.§o pela qualidade de terceiro da embargante, mas de qualquer forma 
serão examinad8s, uma vez que reiteradas nos embargos à execução 
interp0!3tOS. 

No que p~?.rtine aos embargos à exocucão 
oropostos por Telmo e pela Matriz: 

Oepreende-se pelo documentos juntado à fl . 
23 dos autos 01150736682 que os embargantes e embargada realizaram um 
termo de novação, com o reconhecimento de débito pelos primeiros 
representados pro 1 O notas promissórias, isto em 05111187. Já o acordo da 
Matriz com a Construtec, em 13/06/88, com anuência da embargada, tinha 
como objeto a transferênda de todos os direitos referentes aos terrenos, 
projetos de obras e direitos contratuais. 

Compartilho. também nesta questão, do 
entendimento do Ministério Público, de que a interpretação dada ao acordo 
realizado entre a Matriz e a Construtec não teve a extensão pretendida pela 
primeira, em sua defesa nos embargos. Isto se deve ao fato de que pelos 
termos do referido documentos estariam transferindo os direitos e obrigações 
sobre os contratos de constnJção e não especificamente no que diz respeito à 
dívida confessada, não houve disposição nesse sentido. 

A seguir, a empresa Matriz entabulou acordo 
com a embargada com o objeto de abater a dívida (termo de confissão) 
representada pelas notas promissórias em até 15.000 OTNs, caso a obra (do 
contrato com a Construtec) fosse concluída, o que não ocorreu. Logo, a dívida 
confessada permanece, pois esse último acordo não substituiu a confissão de 
dívida, previa apenas uma abatimento da dívida caso cumprida a construção 
das unidades. Tanto é certo este entendimento, que esse acordo não gerou 
obrigação de fazer à empresa Matriz em relação a conclusão das obras, logo, 
o condicionamento afeta tanto a questão envolvendo a construção, bem como 
o 8batimento da dívida. De sorte que não implementada a condição do termo 
de acordo, não há que se falar em redução da dívida, permanecendo em sua 
totalidade. E, ·mais tratava-se apensa de um abatimento. uma vez cumprida a 
condição, e não novação ou perdão do débito confessado. 

Segue o mesmo destino a sustentação do 
embargante Tefmo de que operou-se a prescrição, pois a notificação para a 
interrupç3o do prazo prescricional deu-se apenas em relação à empresa 
Matriz. Por certo não lhe assiste direito a essa pretensão, pois a interrup~ 
da prescriç.ão uma vez operada contra a pessoa de devedor princ· ai 
alcança os demais co-devedores solidários. Trata-se de aval, envol .. o, .) 
assim, obrigação solidária. E, a solidariedade tem força vinculativa t ai, e a 
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interrupção efetuada envolve, prejudica, 
devedor solidário. 

·Por fim, considerando todos os elementos 
trazidos aos autos em relação à situação financeira do embargante Teima, 
entendo que não faz jus ao benefício de gratuidade de justiça, motivo pela qual 
indefiro a AJG postulada. 

Portanto, nessa linha de idéias procedem os 
embargos de terceiros, para tomar insubsistente a penhora sobre bem 
pertencente a terceiro considerando a relação obrigacional; e improcedem os 
embargos à execução promovidos pela empresa devedora e avalista, tendo os 
títulos como líquidos, ~rtos e exigíveis, passíveis de execução, não se 
operando a prescrição. 

Pelo conjunto probatório não vejo como ser 
acolhido o pedido de perdas e danos por parte da Yurgel, pois sustenta a 
existência de projetos na destinado à área penhorada, alegação 
desacompanhada de prova concreta, resumindo em apensa alguma menção 

. ~- ...... . em um dos depoimentos colhidos, e diga-se, do prõprio Telmo (ff.236VO), que 
como sócios das duas empresas, devedor solidário, com interesse certo no 
feito, merece ser sopesado com restrição. E, mais, tais fatos (projetos 
envolvendo a área que não se realizaram) seriam facilmente provados por 
meios mais convincentes. 

Pelo expandido JULGO PROCEDENTE os 
embargos de terceiros (00100151415), com fundamento no art. 269, f c/c art. 
1046 e s.egts ambos d, CPC, desconstituindo a penhora, bem como o 
respectivo registro. 

CONDENANDO a embargada no pagamento 
das custas e honorários advocatícios à embargante, estes, no valor de 10% 
sobre o valor aa execução atualizado, confonne art. 20, § 4° do CPC. 

Aplicável à espécie o previsto no art. 21, § 
unrco, eis que a embargante decaiu de perte mínima de sua pretensão 
(somente quanto às perdas e danos). 

Pelo expendido. JULGO fMPROCEDENTE os 
embargos ( 011 50736682), com forte 269, I do CPC, prosseguindo a 
execução, e CONDENO a embarga~e pagamento das custas e 
honorários advocatícios ao embargado, o lo de 1 0% sobre o valor da 
execução, confonne art. 20, §4° do CP 
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E, JULGO IMPROCEDENTE os embargos ( 
01150736674), com forte 269, I do CPC, prosseguindo a execução, e 
CONDENO o embargante no pagamento das custas e honorários advocatícios 
ao embargado, no valor de 10% sobre o valor da execuç3o, conforme art. 20, 
§4° do CPC. 

Junte-se cópia desta decisão nos autos dos 
embargos em apenso. 

Estando o presente feito sujeito ao reexame 
necessário, uma vez decorrido o prazo de recurso voluntário sem 
manifestação das partes. remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça. 

PUBLIQUE-5E. 
REGISTREM-SE. 
INTIMEM-SE 

o de 1999. 

Juíza de Direito Substituta 

(' 
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ALCPV 
N° 70006871735 
2003/CÍVEL 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE 
MATÉRIA POSTA NA LIDE E DECIDIDA NO ACÓRDÃO, 
NÃO INDICANDO QUALQUER OMISSÃO/CONTRADIÇÃO 
OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

N° 70006871735 

NONA CÂMARA crVEL - REGIME DE 
EXCEÇÃO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

TELMO KAPLANSKI YURGEL 

MATRIZ EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS L TOA 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
HABITACAO- DEMHAB 

YURGEL OBRAS CIVIS L TOA 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

EMBARGANTE 

EMB.A.RGADO 

EMBARGADO 

INTERESSADO 

Acordam os integrantes da Nona Câmara Cível - Regime de 

Exceção do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em desacolher os 

embargos. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes 

Senhores Des. Luís Augusto Coelho Braga (Presidente) e Des. Adão Sergio do 

Nascimento Cassiano. 

Porto Alegre, 29 de outubro de 2003. 

ftv-e{L-l 
DR.3 ANA LÚCIA CARVALHO PINTO VIEIRA, 

Relatora. 
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ALCPV 
N° 70006871735 
2003/CÍVEL 

RELATÓRIO 

O R. a ANA LÚCIA CARVALHO PINTO VIEIRA (RELATORA) 

Telmo Kaplanski Yurgel opõe embargos de declaração em face 

do acórdão das fls. 245/256, suscitando contradição e omissão do aresto 

relativamente a pontos sobre o que deveria ter se manifestado e enfrentado 

diversamente. 

Sublinha precedente decisão desta mesma Corte, acórdão n. 

595011172, onde a 2a Câmara Cível reconheceu a sua ilegitimidade passiva 

para a causa. Outrossim, pede seja declarada a incidência do artigo 618, I, do 

CPC, porquanto o acórdão deixou de se manifestar a respeito. 

É o relatório. 

VOTOS 

O R. a ANA LÚCIA CARVALHO PINTO VIEIRA (RELATORA) 

Eminentes Colegas. 

A matéria trazida nestes Embargos Declaratórios (n. 

70006871735) é reedição daquela deduzida nos Embargos Declaratórios de n. 

70006871727, no qual fiz constar: 

"Merecem desacolhimento os embargos, os quais 
visam, tão-somente, à rediscussão de matéria sobre o que não 
pairam omissões ou contradições. 

"Já decidida a matéria, descabe sua rediscussão na 
seara dos embargos, cuja finalidade consiste eliminar omissão, 
obscuridade e contradição, ausentes, na hipótese. 

"Observa-se que, nesta via recursal, o efeito 
infringentelmodmcativo almejado sustenta-se, não : em 
contradições manifestas, mas no argumento de que os tópicos 
não foram adequadamente enfrentados, referindo a embargante 
que houve omissão acerca de dispositivos legais que deveriam 
ser apreciados. 

"O acórdão n. 595011172, que o embargante diz não 
ter sido levado em consideração, refere-se à Execução n. 
01188105041, da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
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Porto Alegre, onde o Demhab - Departamento Municipal de 
Habitação ingressou com execução de obrigação de fazer contra 
a Matriz Empreendimentos Imobiliários Ltda., ora. embargante. 

"Porém, o processo de execução atualmente 
embargado (n. 01192474854, no primeiro grau) tem como ponto 
nodal a execução das notas promissórias - constantes do 
Termo de Novação, de 05.11.87- e não a obrigação de fazer. 

"Conforme jurisprudência selecionada e anotada no 
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor de 
THEOTONIO NEGRÃO, 303 edição, Saraiva, 1999, p . 560, 

'Art. 535: 10. 'Doutrina e jurisprudência têm 
admitido o uso de embargos declaratórios com efeito 
infringente do julgado, quando manifesto o equívoco e 
não existindo no sistema legal outro recurso para a 
correção do erro cometido' (STJ-4 3 Turma, Resp 1. 757-
SP, rei. Min. Sálvio de Figueredo, j. 13.3.90, deram 
provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2. 745)." 

'Art. 535: 10b. 'Os embargos declaratórios são 
admissíveis para a correção de premissa equivocada de 
que haja partido a decisão embargada, atribuindo-se-lhes 
efeito modificativo quando tal premissa seja influente no 
resultado do julgamento' (STF-1 11 Turma, RE 207.928-6-
SP-Edcl, Min. Sepúfveda Pertence, j. 14.4.98, receberam 
os embs., v.u., DJU 15.5.98, seç. 1e, p. 54). No mesmo 
sentido: RSTJ 391289 e STJ-RJ 1851554, maioria; RSTJ 
471275, maioria." 

{(Não é o que apresenta a situação vertente, quando 
não se observam equívoco ou contradição passíveis de alcançar 
o efeito almejado. 

Em face do exposto, tratando-se de feitos conexos decididos pelo 

mesmo a~esto , sendo mesma a matéria embargada, é o voto o desacolhimento 

dos presentes embargos. 

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE) - De acordo. 

DES. ADÃO SERGIO DO NASCIMENTO CASSIANO - De acordo. 

Embargos de Declaração n. 70006871735, de Porto Alegre: "Desacolheram os 
embargos declaratórios. Unânime". 

Julgador(a) de 1° Grau: DR LUIZ FELIPE SILVEIRA DIFINI 
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CERTIDÃO 

70000429936 
1195515372 

CERTIFICO que, em 22 de dezembro de 2003, transitou em julgado o venerando 
acórdão . Dou fé. 

Porto Alegre, 29 de dezembro de 2003 . 

Rodger Gu~":' Bernardi 
Secretário/ e Câmara 

REMESSA 

Faço remessa dos autos a(o) 5.VARA FAZENDA PUBLICA FORO CENTRAL
PORTO ALEGRE. 

Porto Alegre, 29 de dezembro de 2003 . 

Rodger G.Ja. Bernardi 
Secretário/de Câmara 
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EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CIVIL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTENCIA DE 
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. 

Não devem ser acolhidos os embargos declaratórios 
se inexistente omissão , contradição ou obscuridade no 
decisum. Intel igência do art. 535 do CPC. Hipótese em 
que a alegada omissão e contradição não restaram 
configuradas. Pretensão de rediscussão da matéria, o 
que se mostra inviável pela via eleita , já que o recurso 
ora manejado, originariamente, possui natureza 
integrativa . Inexistência de obrigação de o julgador 
em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas 
partes, de forma pontual , bastando que apresente 
argumentos suficientes às razões de seu 
convencimento. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS 

.- f'' · IJJ ":r/ 
'-' .J .:-. ,., 

...... _.; 
:r r 
. ~-.4.!35 - )-

~ Hi _.Y 
;,. :.:~_j 
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EMBARGOS DE DECLARAÇAO 

N° 70050677228 

DÉCIMA CÂMARA CIVEL 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

TELMO KAPLANSKI YURGEL 

MATRIZ EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS L TOA 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
HABITACAO- DEMHAB 

ACÓRDÃO 

V istos , relatados e d iscutidos os autos. 

EMBARGANTE 

EMBARGANTE 

EMBARGADO 

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, desacolher os 

embargos de declaração. 

Custas na forma da le i. 
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Não obstante a discussão doutrinária sobre sua natureza 

jurídica , a teor do art. 535 do CPC, os embargos declaratórios buscam suprir 

omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua 

extensão, ou , até mesmo, admitem-se os mesmos para corrigir eventual erro 

material. 

Têm por finalidade , portanto, a função integrativa do aresto, 

sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais , é 

possível conceder-lhes efeitos infringentes. 

Nessa senda , trago a lume o magistério de Cândido Rangei 

Dinamarco: "Neles, 'não se pede que se redecida, pede-se que se 

reexprima ' (Pontes de Miranda) ." (A reforma do Código de Processo Civil, p. 

186) . 

A propósito, coadunando com o entendimento ora esposado, a 

jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça : 

INEXIST~NCIA. EFEITOS INFRINGENTES. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. O inconformismo, que tem como real 
escopo a pretenst3o de reformar o decisum, não ht:J como 
prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, 
contradição, obscuridade ou erro material, sendo invitlvel a 
revist3o em sede de embargos de declaração, em face dos 
estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. A pretenstio de 
revist3o do julgado, em manifesta pretensão infringente, 
revela-se inadmisslvel, em sede de embargos (. . .). (EDcl no 
AgRg no REsp 988893 I DF, Rei. Min. LUIZ FUX , T -
PRIMEIRA TURMA, j. em 15.06.2010, DJ 01 .07.2010) . 

A tese trazida pela embargante , sem dúvida alguma, não 

consiste em contradição do aresto a ensejar suprimento. 

A questão suscitada pelo embargante identifica-se, 

perfeitamente, com o mérito da questão debatida, depreendendo-se, em 

verdade, que a pretensão manifestada na aclaratória é a de rediscussão da 

matéria , o que se mostra inviável pela via eleita , já que o recurso ora 

manejado, originariamente, possui natureza integrativa . 
3 

Número Verificador: 7005067722820121804277 
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declaratórios desacolhidos. (Embargos de Declaração 
N° 70037591575, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Artur Amildo Ludwig , Julgado 
em 29.07.2010) 

Assim , inexistindà omissão, contradição ou obscuridade aptas 

a ensejar suprimento ou esclarecimento, o desacolhimento dos embargos é 

medida que se impõe. 

Ante o exposto, VOTO no sentido de DESACOLHER os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

DES. TÚLIO DE OLIVEIRA MARTINS - De acordo com o(a) Relator(a) . 

DES. JORGE ALBERTO SCHREINER PESTANA (PRESIDENTE) - De 

acordo com o(a) Relator(a) . 

DES. JORGE ALBERTO SCHREINER PESTANA- Presidente- Embargos 

de Declaração n° 70050677228 , Comarca de Porto Alegre: 

"DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME." 

Julgador(a) de 1° Grau : LUIZ FELIPE SILVEIRA DIFINI 

f-Esieéum docu.nÍent o eleÚOnicciãsSinado.ciiQitaimerlte.pof:·---- -- ... -· ·1 
I Signatário: PAULO ROBERTO LESSA FRANZ , 

/ 0 o . . 
'v - <\:. / 0 . '(" 

: «;/ \~>" 
. l::: ' '(" 

i o ·. QC>) 
(i , _____ l -._; , 

e letJ:.9n_i co 
V/\WJ !Jr5 JUS .b l 

I N° de Série do certificado: 247C586179FC6D49 I 
' Data e hora da assinatura: 011101201 2 13:47:53 .

1 j Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço 
1 http.//www.tjrs.Jus.br/site_php/assinatura e digite o seguinte número verificador: I 
i 700506772282012,804277 ' 
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RECURSO ESPECIAL 

N° 70052465804 

TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
(N° CNJ: 0553179-59 .2012.8.21.7000) 

TELMO KAPLANSKI YURGEL RECORRENTE 

MATRIZ EMPREENDIMENTOS RECORRENTE 
IMOBILIÁRIOS L TOA 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO - DEMHAB 

RECORRIDO 

Vistos. 

I. Trata-se de recurso especial interposto por TELMO 

KAPLANSKI YURGEL e OUTRA, com base no artigo 105, inciso 111 , alíneas 

a e c , da Constituição Federal , em face do acórdão proferido pela Décima 

Câmara Cível, às fls . 439-443, assim ementado: 

DM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ
EXECUTIVIDADE. SISTEMA FINANCEIRO DA 
HABITAÇÃO. EXECUÇÃO DE NOTA 
PROMISSÓRIA. DEMHAB. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 

Verificado nos autos que entre o arquivamento do 
feito e o pedido de prosseguimento da execução, 
pelo exeqüente, não transcorreu o prazo 
prescricional de cinco anos, previsto no Decreto 
n°. 20.910132, mostra-se inviável o reconhecimento 
da prescrição intercorrente. Ausência de intimação 
da credora para dar andamento ao feito, o que 
igualmente impede o reconhecimento do 
implemento do lapso prescricional. Precedentes 
desta Corte e do C. ST J . 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

Número Verificador: 700524658042013119803 
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3.- In casu, a Agravada, na petição inicial não 
dis~riminou expressamente os valores a serem pagos 
a titulo de dano moral, havendo somente o pedido de 
condenação pelos danos causados, "em valor a ser 
prudentemente arbitrado por V. Exa., que desde já 
requer não seja inferior a R$ 6.200,00 (seis mil e 
duzentos reais)" (e-STJ fls. 14). Portanto, não houve 
julgamento extra petita; nem é possível, nesta 
instância, rever o quantum arbitrado, sob pena de se 
proceder ao vedado reexame de fatos e provas. 
(. . .) 

5.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo 
capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se 
mantém por seus próprios fundamentos. 
6.- Agravo Regimental improvido. 

(AgRg nos EDcl no AREsp 158.865/RJ, Rei. Ministro 
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
2610612012, DJe 2910612012) (grifo nosso) 

Ademais , a decisão hostilizada encontra-se conforme com 

orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça , no sentido de que, 

ausente intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito , inviável o 

reconhecimento da prescrição intercorrente. 

A propósito : 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. . 
ENDEREÇAMENTO. DESEMBARGADOR RELATOR. 
IRREGULARIDADE FORMAL. 
PREQUESTIONAMENTO. ACÓ~DÃO RECORRID_D. 
TEMA CENTRAL. EXECUÇAO. PRESCRIÇAO 
INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. AUS~NCIA. NÃO 
PROVIMENTO. 
1. O equívoco no endereçamento do recurso ~sf.!ecial, 
dirigido ao relator do acórdão recorrido, constJtw f!1e:a 
irregularidade formal que, se não prejudicar o d1re1to 
de defesa da parte contrária, não impede o seu 
conhecimento, haja vista o principio segundo ~ :'ual 
não se declara a nulidade se dela não adv1er preJwzo. 

2. o prequestionamento é evident~ q~ando a 
controvérsia trazida no recurso especial fo1 o tema 
central do acórdão recorrido. 
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3° VICE-PRESIDENTE. 

-·-·. ---- --------- f -Esteéum-dõ.êüiTientàeiêtro-rlico-ãssinãdo éii9i ta lmente por: -------- . ---- -· 

., Signatário: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO 
. / <z,. O~-. N° de Série do certificado: 41558AB7D630F2908BF7EC5C244082EC 

1 'v ,- '"~· ·. I Data e hora da assinatura: 05/02/2013 11 :46:42 
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R E C E B I M E N T O 
Recebi estes au t os ne s t e Serviço , 

7 o o 52 4 6 58 o 4 /,· ,: / 
/ I i 1 I , ._ 

Por t o Aleqre , 1 3 de f e v e reiro de 20 13 . 

... - -/ 
SERVIÇO DE P~OCESSAMENTO 

C E R T I D Ã O 
CERTIFICO , para Clencia das partes interessadas , que em 
14 / 02/2013 foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrôni co 
n o 5016 a Nota de Expediente n° 692/ 2013, considerando-se c omo 
data da publicação o primeiro dia útil que se sequir, d e 
conformidade com o art. 4° da Lei n° 11.419, de 19 de dezemb ro 
d e 20 0 6 , com a sequinte decisão: 

70 0524658 04 (CNJ: 
553179-59.2012.8.21.7000) CONTRATOS 
DO SIST FINAN DE HABITACAO- S . VARA 
FAZENDA PUBLICA FORO CENTRAL - PORTO 
ALEGRE (1/1 0503153153) TELMO 
KAPLANSKI YURGEL MATRIZ 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
(AOV(S) ANT ONINO JERONYMO DE OLIVEIRA 
PIAZZI, GUSTAVO D' AVILA) , RECORRENTE; 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO -
DEMHAB (ADV(S) JULIO CESAR TERRA , LUIS 
CARLOS PELLENZ), RECORRIDO(A) . 
NEGADO SEGUIMENTO AO(S) RECURSO(S). 

Po rto Aleo~ 14 de fe vereiro de 2013. 

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO 
C E R T I O Ã O 

CERTIFICO que a(s) Parte(s) recorrente(s) 
i nterpôs(useram) Aqravo(s) de Instrumento ao despacho que neqou 
s e quimento ao(s) re~so(s). 
Po rto Aleqre, / de 2013. 

SERVICO DE PROCESSAMENTO 

C E R T I O Ã O 
CERTIFICO que decorreu o prazo leqal sem que o recorrente, 

In strumento ao desp~esPc o que neqou 
, interpusesse Aqravo de 

sequimento ao recurso 
Port o Aleqr e , / e 

SE RV IÇO DE PROCESSAMENTO 

C E R T I D Ã O 
Ce rtifico que transitou em lUlqado a 
ao (s ) Recurso(s ) t-' SPC-Cl c-\ 
à Vara de Oriqem. 
Po rto Aleqre, 0 "'\ de .,,...._c.n.-,' t.; C 

Co~ 

de 2013 . 

decisão que neqou sequimento 
,remetendo estes autos 

de 2013 . 
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o 
EMBARGOS DE TERCEIRO. GRAVAME EM IMÓVEL NÃO
PERTENCENTE AOS EXECUTADOS. FRAUDE. DISREGARD 
DOCTRINE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
NÃO-PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE 
ADMISSIBILIDADE RECURSAL, POR AUSÊNCIA DO 
PREPARO. A REVOGAÇÃO, NA SENTENÇA, DA 
GRATUIDADE JUDICIÁRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA 
AO EMBARGANTE/APELANTE NÃO OBSTA O 
EMFRENTAMENTO DO RECURSO, EMBORA CARENTE DE 
PREPARO. RECURSO SUBMETIDO AO DI)PLO EFEITO E, 
DESTARTE, SUSPENDENDO OS EFEITOS DA SENTENÇA 
TAMBÉM NA PARTE QUE REVOGOU O BENEFICIO DA 
AJG. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. TENDO O 
DEVEDOR SIDO EXECUTADO COMO AVALISTA DAS 
CÁRTULAS E NÃO COMO REPRESENTANTE LEGAL DA 
EMPRESA, O ARGUMENTO DA OCORRÊNCIA DE 
PRESCRIÇÃO EM SEU BENEFÍCIO, PELA FALTA DA SUA 
NOTIFICAÇÃO, NÃO COLHE, EM VIRTUDE DA SUA 
CONDIÇÃO DE AVALISTA (DEVEDOR SOLIDÁRIO, ART. 
176, § 1°, DO CÓDIGO CIVIL REVOGADO, HOJE 
RECEPCIONADO PELO ART. 204, § 1°, DO NOVO CÓDIGO 
CIVIL), SEGUNDO A QUAL A INTERRUPÇÃO OPERADA 
CONTRA O DEVEDOR SOLIDÁRIO ENVOLVE OS DEMAIS. 
NOTIFICAÇÃO EM RELAÇÃO À MATRIZ, ATINGIDO O 
DEVEDOR PELAS CONSEQÜÊNCIAS DA NOTIFICAÇÃO 
PRÉVIA EFETUADA, INTERROMPENDO-SE, ASSIM, A 
PRESCRIÇÃO A SEU FAVOR. EXCESSO DE EXCECUÇÃO. 

ACORDOS CLAUSULANDO CONDIÇÃO PARA A REDUÇÃO ·l·!~tl 
DO VALOR DA DiVIDA. EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DAS 
OBRAS A CARGO DA DEVEDORA/ACORDANTE NÃO 
SATISFEITAS. REDUÇÃO NO VALOR DA DÍVIDA 
INEXIGfVEL, DESCARATERIZANDO O ALEGADO EXCESSO 
NA EXECUÇÃO. AJG. DENEGAÇÃO. MANTÉM-SE A 

APELAÇÃO 
NECESSÁRIO 

E 

SENTENÇA TAMBÉM NO TÓPICO QUE REVOGOU O 
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DO EMBARGANTE 
CONSIDERANDO QUE OS AUTOS APONTAM À SITUAÇÃO 
FINANCEIRA NÃO CONDIZENTE COM A CONCESSÃO DAS 
ISENÇÕES CONTEMPLADAS PELA LEI N. 1.060/50. 
SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS. 

REEXAME NONA CÂMARA CfVEL 
EM REGIME DE EXCEÇÃO 

N° 70000429761 , N° 70000429852 E 
N° 70000429936 

PORTO ALEGRE 
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JUIZ(A) DE DIREITO DA 5.FAZ. DA APRESENTANTE 
COMARCA DE PORTO ALEGRE 
TELMO KAPLANSKI YURGEL APELANTE/APELADO/INTERESSADO 

MATRIZ EMPREENDIMENTOS APELANTE/APELADO/INTERESSADO 
IMOBILIARIOS L TOA 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE APELANTE/APELADO 
HABITACAO - DEMHAB 
YURGEL OBRAS CIVIS L TOA APELADO/INTERESSADO 

ACÓR DAO 

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

Acordam os integrantes da Nona Câmara Cível, em regime de 

exceção, do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar 

provimento aos recursos. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes 

Senhores, Desembargadora Rejane Maria Dias de Castro Bins, Presidenta, e 

Desembargador Pedro Celso Dal Prá. 

Porto Alegre, 28 de maio de 2003. 

DR3
• ANA LÚCIA CARVALHO PINTO VIE 

Relatora. 
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RELATÓRIO 

ORa. ANA LÚCIA CARVALHO PINTO VIEIRA (RELATORA)-

Inicialmente, reporto-me ao relatório da sentença de fls. 178/180, 

que transcrevo: 

''YURGEL OBRAS CIVIS L TOA, propôs embargos de terceiros 
contra DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE PORTO ALEGRE, 
alegando, em síntese, que é terceiro na relação processual entre o embargado e 
MA TRIZ EMPREENDIMENTOS MOBILIA RIOS L TOA e TELMO KAPLASKI 
YURGEL, pois o imóvel penhorado nunca foi da executada, nem do quotista 
majoritário. Não sendo caso de disregard doctrine. A empresa MA TRIZ e a 
YURGEL são preexistentes e o imóvel penhorado não era das empresas antes 
do acordo, nunca fez parte do patrimônio ativo da primeira, tendo sido adquirido 
em 25104191. Deve a penhora ser tornada sem efeito. Os títulos objeto da 
execução não têm liquidez, certeza e executividade, não devendo prosseguir o 
feito. Requer a insubsistência da penhora, com acolhimento dos embargos pois 
o embargante é terceiro e não tem obrigação com a dívida e, por último, que a 
dívida não existe eis que os títulos não gozam de executividade. 

"Impugnou o embargante, sustentando que a embargada serve de 
fachada e que adquiriu o terreno que fazia parte do acordo, diluindo o patrimônio 
da MA TRIZ, e TELMO é responsável legal, controla as duas empresas e assinou 
como avalista no termo de novação. O imóvel penhorado fazia parte do acordo 
entre a MA TRIZ e a CONSTRUTEC, e que envolvia direito de aquisição do bem. 
O valor reconhecido pela MA TRIZ no termo de novação foi substituído por 1 O 
notas promissórias, objeto da execução. O termo de novação foi objeto de 
acordo, onde a CONSTRUTEC assumiu a obrigação de construir as unidades, 
transferindo direitos e obrigações, quando a MA TRIZ recebeu da 
CONS TRUTEC algumas unidades. Em razão do acordo entre a MA TRIZ e 
Embargada na medida que as unidades fossem construídas, a dívida das 
promissórias seriam reduzidas para 15000 O TN's. A redução só se daria se 
cumprida a obra e o acordo não foi cumprido, permanecendo em sua totalidade 
a dívida das promissórias. Não há que se falar em ausência de liquidez, certeza 
e executividade dos tftulos. Necessário a desconsideração da personalidade 
jurídica que TELMO é o controlador das duas empresas, que não passam de 
fachadas para a sua atuação, sendo localizadas no mesmo endereço. Em 
16107/97 houve alteração contratual, ficando TELMO como responsável técnico. 
ELMO reconhece que o terreno é da MA TRIZ, pois nos embargos diz que é o 

único bem que possuem, alegando ausência de condições para o pagamento 
das custas. Da mesma forma a MA TRIZ diz que o imóvel é o único bem que 
possuí. A sociedade é composta do filho e esposa de TELMO e este assina junto 
à embargada em nome das duas. A empresa MA TRIZ em conivência com os 
diretores do DEMHAB, estando sem condições de cumprir suas obrigações 
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recebeu adiantamentos indevidos, fazendo acordos com vínculos de contratos 
futuros, sem qualquer estudo técnico e sem licitação. Os ex-diretores 
negociaram com a MA TRIZ sem que esta tivesse saúde financeira e sem 
condições, pois nem declarava IR Deve a embargante responder solidariamente 
nos prejuízos, pois conivente ao adquirir terreno que fazia parte do acordo e por 
servir de fachada para os negócios de TELMO, que utilizou a razão social para 
diluir patrimônio da MA TRIZ. O controlador é TELMO, sendo responsável 
pessoalmente. Quando os acordos foram feitos a MA TRIZ já estava em total 
crise. Requer a improcedência. 

"A embargante replicou, reiterando a inicial, no sentido de que os 
títulos não ensejam execução. A desconsideração deve ser pleiteada em via 
própria, e não se aplica pois o bem não era de TELMO, da MA TRIZ ou 
embargante quando do acordo. 

'TELMO KAPLANSKI YURGEL ingressou com embargos à 
execução sustentando a ocorrência de prescrição pois os titulas foram emitidos 
em 1987, e a interrupção se deu apenas em 1992, no que diz respeito à 
MA TRIZ, e não o executado. A penhora é insubsistente pois o bem pertence a 
terceiro. Relata a origem da dMda nos exatos termos da inicial dos embargos de 
terceiros. Os títulos não gozam de executividade e não mais existem no universo 
j urídico, pois foram objeto de acordo. Requer AJG dizendo que a devedora 
possui apenas o imóvel penhorado, postulando a procedência. 

"Impugnou o DEMHAB sustentando que a MA TRIZ operou com a 
embargada aproveitando linha de financiamento, tendo construído várias 
unidades. A partir de 1986 passou a ocorrer irregularidade por parte dos 
diretores do embargado, envolvendo paralisação de obras e liberação de 
recursos sem contra prestação. A MA TRIZ terminou por firmar novação da 
dívida em 1987, correspondendo valor menos do que o devido resultando em 
processo administrativo. Desta novação resultaram as notas promissórias objeto 
da execução. Mesmo assim, adiantamentos irregulares continuaram a ser 
alcançados. A empresa MA TRIZ demonstrou não ter condições de cumprir sua 
obrigação dando causa à ação de rescisão resultando em termo de acordo, 
obrigação e anuência, quando a Matriz transferia para a CONSTRUTEC direitos 
e obrigações como cessionário dos projetos e obras. A obrigação de construir 
passou para a CONSTRUTEC e na medida em que fossem concluídos a dívida 
da MATRIZ constante das promissórias seria reduzida de 15000 OTN's. a 
CONSTRUTEC figurou também como cessionária dos direitos de aquisição de 
um terreno que foram cedidos à MA TRIZ por força do acordo, que é objeto da 
penhora. Como a CONSTRUTEC não cumpriu com acordo a dívida das 
promissórias continua, sendo os tftulos hábeis à execução. E o bem foi 
transmi · tr-para outra empresa do controlador. Deve ser chamada a responder 

RGEL pois conivente ao adquirir o terreno que fazia parte do acordo e por 
servir de fachada para os negócios de TELMO, que utilizou sua razão social 
para diluir patrimônio da MA TRIZ. TELMO é o controlador das duas empresas, o 
endereço é o mesmo, sendo os sócios filho e esposa. A penhora deve ser 
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mantida pois a MA TRIZ e TELMO reconhecem a propriedade quando requerem 
a gratuidade da justiça. Requer a improcedência. 

"Replicou a Embargante, reiterando a inicial. 

"A empresa MA TRIZ ingressou com embargos à execução, 
sustentando a insubsistência da penhora, sob os mesmos argumentos expostos ' 
nos embargos de TELMO e da YURGEL. Requer a procedência da AJG. 

"Em prosseguimento o embargado apresenta impugnação, 
reiterando e ratificando os fatos e fundamentos contidos nas impugnações dos 
outros dois embargos, requerendo a improcedência dos embargos. 

"A embargante replicou. 
"Deferida prova oral, envolvendo os três feitos. Realizada 

instrução quando ouvida testemunhas. 

"Os debates foram substitufdos por memoriais, quando as partes 
ratificam as teses defendidas em suas manifestações constantes dos autos. 

"O Ministério Público emitiu parecer pela procedência dos 
embargos de terceiros e improcedência dos embargos à execução. " (fls . 
183/185). 

Em complemento, aduzo: 

Processo n. 70000429761: 

Os embargos à execução promovidos por Telmo Kaplanski Yurgel 

foram julgados improcedentes com fundamento no art. 269, I, ordenando-se o 

prosseguimento da execução, restando o embargante condenado ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios do embargado, no percentual 

de 10% sobre o valor da execução (art. 20, § 4.0
, do CPC), revogando , 

outrossim, a gratuidade judiciária anteriormente concedida. Entendeu a 

Magistrada sentenciante que o presente feito estava sujeito ao reexame 

necessário. A sentença foi publicada em 09/08/1999. 

lnconformado, apelou o embargante (fls. 190/204), tendo 

protocolado seu recurso em 02/09/1999, depois de lhe ter sido deferida a 

rea.bertlJ"ra do prazo recursal " ... pelos dois dias restantes do prazo" (despacho à 

, ~ 187, cuja intimação na imprensa oficial deu-se em 31/08/1999). Depois de r fazer um histórico dos fatos, reeditou o embargante os argumentos defendidos 
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nos embargos, reafirmando a inexequibilidade dos títulos embasadores da 

ação executiva, requerendo, ao final, a reforma da sentença para que os 

embargos opostos sejam julgados procedentes. 

Intimado, contra-arrazoou o DEMHAB (fls. 208/222) requerendo , 

depois de fazer uma resenha dos fatos antecedentes e incidentes ao feito, a 

improcedência dos embargos, com a manutenção da penhora efetuada, bem 

como a continuidade da execução dos títulos. 

O Ministério Público, em ambos os graus de jurisdição, opinou 

pela manutenção da sentença, sendo que, neste, o Dr. Procurador de Justiça 

consignou o não-preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, 

por ausência do preparo. 

Processo n. 70000429852: 

Os embargos de terceiro, opostos por YURGEL OBRAS CIVIS 

L TOA. , foram julgados procedentes com fundamento no art. 269, I, ele o art. 

1.046 e seguintes, todos do CPC, desconstituindo-se a penhora, bem como o 

respectivo registro .· A embargada restou condenada ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios à embargante, estes no valor de 10% sobre o valor 

da execução atualizado (art. 20, § 4. 0 do CPC}, aplicável à espécie o previsto 

no art. 21 , Parágrafo único, considerando que a embargante decaiu de parte 

mínima de sua pretensão (somente quanto às perdas e danos). 

Entendeu a MM. Juíza que o presente feito estava sujeito ao 

reexame necessário. A sentença foi publicada em 09/08/1999. 

lnconformado, apelou o DEMHAB (fls. 278/288), tendo 

protocolado seu recurso em 23/081999. 

Repetiu o histórico dos fatos e requereu a improcedência da 

incidental, com a inversão dos ônus sucumbenciais, assim como a continuação 

da execução, sendo levado à praça o bem penhorado. 
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O Ministério Público, em ambos os graus de jurisdição, opinou 

pela manutenção da sentença. 

Processo n. 70000429936: 

Os embargos à execução promovidos por Matriz 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. foram julgados improcedentes com 

fundamento no art. 269, I, do CPC, ordenando-se o prosseguimento da 

execução, restando a embargante condenada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios do embargado, no percentual de 10% 

sobre o valor da execução (art. 20, § 4°, do CPC). Entendeu a Magistrada 

sentenciante que o presente feito estava sujeito ao reexame necessário. A 

sentença foi publicada em 09/08/1999. 

lnconformada, recorreu MATRIZ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS L TOA. (fls. 1 97/208), tendo protocolado seu recurso em 

02/09/1999, depois de lhe ter sido deferido a reabertura do prazo recursal 

" ... pelos dois dias restantes do prazo. n (despacho à fi . 193, cuja intimação na 

imprensa oficial deu-se em 31/08/1999). Reprisou os argumentos dos 

embargos, reafirmando a inexequibilidade dos títulos embasadores da ação 

executiva , requerendo, ao final, a reforma da sentença, para que os embargos 

opostos sejam julgados procedentes. 

Intimado, contra-arrazoou o DEMHAB (fls. 211/228), volvendo às 

teses anteriormente expendidas e postulando a manutenção do veredicto de 

improcedência dos embargos, prosseguindo regularmente a execução. 

O Ministério Público, em ambos os graus de jurisdição, opinou 

pela manutenção da sentença . 

É o relatório. 

7 

~~: .. . ;. 



... 
,. 

\ 

:• 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
~.-..,_ TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
~ 

ALCPV 
N° 70000429761 
N° 70000429852 
N° 70000429936 
1999/CÍVEL 

VOTO 

DR3
• ANA LÚCIA CARVALHO PINTO VIEIRA {RELATORA}-

Eminentes Colegas. 

Processo n. 70000429761, nesta Corte, e n. 0115073667 4, no 

primeiro grau. 

Parto do exame da admissibilidade recursal, haja vista o 

consignado pelo ínclito Procurador de Justiça na fi . 225. 

A r. sentença, fi. 185, denegou o benefício da gratuidade 

judiciária ao embargante Telmo Kaplanski Yurgel. 

Não obstante isso, o embargante deixou de efetuar o preparo à 

instância recursal. 

Embora o parecer Ministerial, a ausência de preparo, no caso, 

não obsta o conhecimento do apelo. 

É que, recebido o recurso no seu duplo efeito - devolutivo e 

suspensivo - (o r. despacho da fi. 190 é omisso no que tange aos efeitos 

recursais. Contudo, tendo as ações, conexas, sido julgadas em conjunto, e 

concorrendo embargos de terceiro com julgamento de procedência, razoável 

que o recurso da sentença ora apelada contemplasse tal comando), restou 

devolvida ao conhecimento desta Corte, também, a questão da concessão, ou 

não, do ·benefício, o que será objeto de apreciação final, não impedindo que se 

adentre o mérito do apelo. 

Passo ao exame da matéria devolvida. 

Os fatos são os seguintes: 

O DEMHAB ingressou com execução contra MATRIZ 

Empreendimentos Imobiliários ltda. e TELMO KAPLANSKI YURGEL (avalista 
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da Matriz nas notas promissórias) - proc. n. 01195515372 - cobrando o valor 

referente a dez notas promissórias. 

Nessa execução, Matriz Empreendimentos Imobiliários Ltda.e 

Telmo Kaplanski Yurgel ingressaram com embargos à execução, 

separadamente. Matriz Empreendimentos Imobiliários Ltda. alega excesso na 

execução, portanto, não poderia ser proposta a execução. E Telmo Kaplanski 

Yurgel alega ter cscrrido a pr-escrição cambial, pois a notificação para a 

interrupção da prescrição teria sido feita em relação a Matriz Empreendimentos 

Imobiliários Ltda., não lhe aproveitando. 

Nesta execução foi penhorado o terreno da sede da empresa 

Matriz Empreendimentos Imobiliários Ltda.. O terreno é de propriedade da 

empresa Yurgel Obras Civis Ltda., que ingressou com os Embargos de 

Terceiro n. 70000429852, n. 0100151415 no primeiro grau. 

A prova de propriedade do terreno é a cópia da matrícula n. 

22.721, do Registro de Imóveis da 33 Zona de Porto Alegre, fi. 82 e verso , proc. 

n. 70000429852, de onde se extrai que a Yurgel Engenharia Ltda. (antiga 

denominação da YURGEL Obras Civis Ltda.) adquiriu, por compra de 

I 

particulares, o imóvel em 25.04.91. Não existem referências de propriedade de · ~ 

Telmo Kaplanski Yurgel ou de Matriz Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

sobre o imóvel penhorado. 

A dívida (CZ$ 13.479.120,00), que originou a criação das 

cártulas, está caracterizada no termo de novação (fi. 23, proc. n. 

01150736682), firmado em 05.11 .87, entre o DEMHAB e a MATRIZ 

Empreendimentos Imobiliários Ltda .. 

O termo de novação, onde há o reconhecimento de crédito em 

favor do DEMHAB, representado por 1 O notas promissórias no valor total de 

9 



a ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
,_........ TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

~~#" 

ALCPV 
N° 70000429761 
N° 70000429852 
N° 70000429936 
1999/CÍVEL 

CZ$ 13.479.120,00, quita os débitos anteriores da Matriz Empreendimentos 

Imobiliários Ltda .. 

A MATRIZ Empreendimentos Imobiliários Ltda. firmou com a 

CONSTRUTEC - Indústria da Construção Ltda., com anuência do DEMHAB, 

um termo de acordo, obrigação e anuência, em 13.07.88 (fls. 25/30), em que a 

Matriz Empreendimentos Imobiliários cedeu e transferiu a Construtec todos os 

seus direitos refere!'ltes eos terrenos, pmjetos de obras e direitos contratuais 

de construção frente ao DEMHAB. 

Em 20 de julho de 1988 foi firmado acordo entre a MATRIZ 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. e o DEMHAB, no qual foi estabelecido o 

valor que a Matriz estaria obrigada a quitar. E, se concluídas as obras descritas 

no documento da fi. 31, do valor da confissão de dívida (CZ$13.476.120,00, 

em 05.11.87) a Matriz Empreendimentos Imobiliários Ltda. pagaria tão

somente o valor equivalente a 15.000,00 OTN's (redução no valor da dívida), 

na proporção em que fossem sendo executadas as unidades habitacionais 

pela Construtec. 

Deste acordo, entre Matriz Empreendimentos Imobiliários Ltda. e 

OEMHAB, houve tentativa de execução de obrigação de fazer, pela autarquia 

contra a Matriz Empreendimentos Imobiliários Ltda .. O e. T JRS, no acórdão 

das fls. 57/60, reconheceu a ilegitimidade passiva da Matriz, pois a obrigação 

de concluir a construção das unidades habitacionais foi transferida para a 

Co]1strutec - Indústria da Construção Ltda .. Mas reconheceu também que 

houve condicionamento da exigibilidade do novo valor (15.000,00 OTN's), pela 

Matriz Empreendimentos Imobiliários Ltda., à execução e conclusão das obras 

pela Construtec - Indústria da Construção Ltda. - termo de acordo, obrigação 

e anuência , cláusula primeira, item 3. 

10 

I 
·' 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
"9

1
, --i TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

- ' -· ~~.::fY' 

ALCPV 
N° 70000429761 
N° 70000429852 
N° 70000429936 
1999/CÍVEL 

Quanto ao apelo do DEMHAB, nos embargos de terceiro 

propostos por Yurgel Obras Civis Ltda., merece ser desprovido, pois o imóvel, 

efetivamente, não é, e nem foi, de Teima Kaplanski Yurgel ou de Matriz 

Empreendimentos Imobiliários Ltda .. 

Quanto ao apelo de Telmo Kaplanski Yurgel (avalista) e da Matriz 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. (sacado), executados por não-pagamento 

de notas promissó!"i2s, do que !nterprJserarn embargos à execução merecem 

ser desprovidos. 

Telmo Kaplanski Yurgel foi executado como avalista das cártulas 

e não como representante legal da empresa. O argumento da ocorrência de 

prescrição em seu benefício, pela falta da sua notificação, não colhe em 

virtude da sua condição de avalista (devedor solidário, art. 176, § 1°, do Código 

Civil revogado, hoje recepcionado pelo art. 204, § 1°, do novo Código Civil), 

segundo a qual a interrupção operada contra o devedor solidário envolve os 

demais e, como ocorreu a notificação em relação a Matriz Empreendimentos 

Imobiliários Ltda ., Telmo Kaplanski Yurgel foi atingido pelas conseqüências da 

notificação prévia efetuada, interrompendo-se, assim, a prescrição a seu favor. 

E, quanto à Matriz Empreendimentos Imobiliários Ltda., os 

acordos firmados são bem claros ao afirmar que a condição para a redução do 

valor da dívida é a execução e a conclusão das obras pela Construtec -

Indústria da Construção ltda. , o que não foi feito. Logo, não há redução no 

valor da dívida e, portanto, não há excesso na execução, que foi bem proposta 

com base nos valores das cártulas. 

Vai, igualmente, mantida a sentença no que tange à revogação 

da gratuidade judiciária concedida ao embargante Teima Kaplanski Yurgel , 

considerando que os autos apontam à situação financeira não condizente com 

a concessão das isen ões contempladas pela Lei n. 1.060/50. 
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REC IRSO ESPECIAL N° 996.970- RS (2007/0243857-9) 

RF:LATOR 
RECORRE TE 
ADVOGADO 

RECORRIDO 
OVOGADO 

CiM ü - IS 

MINISTRO LUIZ FUX 
YURGEL OBRAS CIVI LTDA E OUTRO 

EWTO DOMfNGUES KALIL (EM CAUSA . 
OUTROS 
DEPARTAME TO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
LUÍS CARLQS PELLE Z E OUTRO(S) 

DECJ ÃO 

' " PRÓPRIA) E 

RECURSO E PECTAL. PROCESSUAL C IVIL. AÇÃO 
RESCISÓRIA. CABIMENTO. TEMPESTIVIDADE. D!ES A 
QUO. 
I. O prazo decadencial da ação rescisória conta-se do trânsito em 
julgado da decisão rescindenda. que se aperfeiçoa com o exaurimento 
dos recursos cabíveis ou com o decurso in albis dos prazos para sua 
interpo ição pelas partes (ratio essendi do art. 495, do CPC). Nesse 
segmento, não há como considerar o termo inicial da contagem do 
prazo decadencial distintamente para cada wna das partes. 
(Precedentes do STJ: ERESP 404.777/DF, Corte Especial, Rei. para 
acórdão Min. FRANCI CO PEÇA HA MARTfNS, DJU 11.04.05; 
REsp. 639.233/DF. }3 Turma, Rei. Min. JO É DELGADO. D.IU 
14.09.06) 
2. In casu. o acórdão, cuja desconsti tuição fora pretendido. foi 
publicado em 01.07.2001 e transitou em julgado em 01.09.2003. 
consoante certidão de fls. 3 75 , tendo sido a peti ção inicial 
protocolizada em 06.04.2004. momento processual anterior ao 
decur o do prazo de 2 anos previsto no dispositivo lega l 
supratranscrito. 
3. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. 
os quais são suficientes para mantê-lo, enseja o não-conhecimento do 
recurso, incidindo, mutatis mutandis, o enunciado da Súmula 28" do 

TF. 
4. As razões recursais, in casu. reYclam a ausência de impugnação da 
questão relativa ao fato de que: A condenação dos honorários 
advocatícios deve. necessariamente, ser fixada sobre o valor da ação 
posto na inicial dos embargos, vez que é nessa ação que litigam 
Requerente e Requerida. Pretender fazer o Requerente pagar 
honorários advocatícios da Requerida calculados sobre o valor da 
ação executiva significa atribuir àquele responsabilidade diversa da 
legalmente exigida. Frise-se: a Requerida não é parte na ação 
executiva. razcio pela qual os honorários de seu patrono não podem 
ser calculados com base no valor da ação lá registrado.(fls . 486/487). 
fundame~nto que se baseou o Tribunal local para reconhecer a violação 
ao art. 20. , r. 4° do Código de Processo Civil e dar provimento à 
ação res · . ta. nesta parte. consoante se infere de excerto do voto 
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condutor do acórdão recorrido. 'f (J ) r ' / 
5. Recurso Especial a que se nega seguimento. -\ 

Trata-se de Recurso Especial interposto por YURGEL OBRAS CIVIS .LTDA. 

com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tú~unal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul; verbis (fls. 478): 

CONTRA TOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA 
HABITAÇA-0. EMBARGOS DE TERCEIROS. AÇiO 
RESCISÓRIA. PRELIMINARES. AFASTADA A ALEGAÇA-0 DE 
VIOLAÇlO AO INSTITUTO DA DESCONSIDERAÇA-0 DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA 
AOS INCISOS V E IX DO ART 485. DO CPC. VIOLAÇA-0 AO 
ART. 20. § 4. ~DO CPC, ACOLHIDA. 

Evidenóado que a pretensão do Requerente é. em 
última análise, a reapreciação da prova e rejulgamento dos 
embargos de terceiro a fim de ver mantida a penhora do imóvel. 
resta patente a impropriedade da pretensão de rescisão do 
julgado. vez que há muito a Doutrina e a Jurisprudência Pátria 
consolidaram o entendimento de que a injustiça da decisão ou a 
má apreciação da prova não a autorizam. 

Sendo a ação de embaraos de terceiro autônoma e1n 
relação à executiva que se opõe. pode ou não ter o mesmo valor 
desta. dependendo da expressão econômica do bem que se 
pretende conservar. Em razão disso. a condenação dos honorá1·ios 
advocatícios deve. necessariamente. ser fixada sobre o valor da 
ação posto na inicial dos embargos, vez que é nessa ação que 
litigam as partes. 

Ação Rescisória julgada parcialmente procedente. 
Unânime. 

Conta dos autos que o DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇii..O 

ajuizou, em 06.04.2004 ação rescisória em face da recorrente, com base no artigo 485 , V, do 

CPC. visando à de~constituição de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do SuL que considerou violador da teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica. posto que o conjunto probatório carreado na ação originária leva a conclusão de 

utilização da requerida Yurgel Obras Civis para encobrir as dívidas do admini strador Telmo 

Kaplanski Yurguel , bem com ofensa ao art. 20, do código de Processo Civil, uma vez que os 

honorários advocatícios deveriam ~Aer ~do fixados sobre o valor da ação dos embargos de 

tercei ro, e não sobre o valor da-e~posto na execução dos títulos. Postulou a rescisão do 

GMLF " f llll~l llmfllniiR 1111111111!!& ":;~!o:: 
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acórdão. mantendo-se a penhora sobre o imóvel da requerida. ou, em assim1n~~~nova 
fixação da verba honorária. 

I '-....._._ 
'} 

l 

/ 
/ 

O Desembargador-Relator do processo instruiu os autos e levou a jGlgamento 

no so Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, dando-lhe parcia l 

provimento. consoante ementa supratrahscrita. 

Irresignada, a ora recorrente opôs embargos de declaração que restaram 

rejeitados. consoante acórdão de fls. 522. 

Nas razões do especiai (fls.550/564), alega ofensa ao art. 475 , ines. I e II. do 

Código de Processo Civil, sustentando a intempestividade da ação rescisória. bem como ao 

art. 20. inc. IV. do Código de Processo Civil. ao fundamento de que os honorários devem ser 

fixados de acordo com a dignidade do trabalho desenvolvido pelos profissionais da 

advocacia. 

As contra-razões foram apresentadas às fls. 642/653 . 

Inadmitido na origem, subiram os autos a esta Corte em razão do provimento 

do AG 815.325/RS. 

É o relatório . 

Preliminarmente, o recurso merece conhecimento, posto prequestionada a 

matéria federal tida por violada e exposta a demonstração analítica exigida pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pela Constituição Federal restou atendida. 

Cinge-se a controvérsia a saber o dies a quo para o ajuizamento da ação 

rescisória especificamente no tocante à questão que não foi submetida a recurso . 

No tocante à extemporaneidade do ajuizamento da ação rescisória. é pacífica a 

jurisprudência deste Sodalício no sentido de que o prazo decadencial conta-se do trânsito em 

ju lgado da deci são rescindenda. que se aperfeiçoa com o exaurimento dos recursos cabíveis 

ou com o decurso, in a/bis, dos prazos para sua interposição pelas partes, ante a ratio essendi 

do art. 495. do CPC: · "O direito de propor ação rescisória se extingue em dois (2) anos. 

contados do trânsito em julgado da decisão." 

esse segmento, não há como considerar o termo inicial da contagem do prazo 

decadencial distintamente para cada uma das partes. Nesse sentido decidiu a Corte Especial 

deste Eg. Tribunal Superior, por ocasião do julgamento do EREsp. 404.777/DF, de relataria 

dn c. Min. Fcandsco Pe:::•rtr, c~:~:en:a :::::::: DE DIVERGÜC!A NO 
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RECURSO ESPECIAL - AÇiO RE C!SÓR!A . _v- ~~~ nARA 
PROPOSITURA- TERMO !.NICIAL- TRÁ1 S!TO EM JL2~~ DA 
ÚLTIMA DECISiO PROFERIDA NOS AUTOS- CPC. ARTS. JÓ. 
163. 26 . 269 E 495. 
- A coisa julgada material é a qualidade COI?(erida por lei à sentença 
/acórdão que resolve todas as questões su citadas pondo fim ao 
processo. extinguindo. pois. a lide. 
- Sendo a ação una e indivisÍFel. não há que se falar em 
fracionamento da sentença/acórdão. o que afasta a possibilidade do 
seu trónsito em julgado parcial. 
- Consoante o disposto no art. 495 do CPC. o direito de propor a 
ação re cisória se extingue apó o decurso de dois anos contados do 
tránsito em julgado da última decisão proferida na causa. 
- Embar~os de divergência improvidos. 

Confira-se. ainda. pela clareza da sua fundamentação. o seguinte precedente: 

AÇA-0 RESCJSÓR!A. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 
PRAZO DECADENCIAL. TERMO L JC!AL. COISA JULGADA POR 
CAPÍTULOS. DESCAB!MENTO. EXCEÇiO A RECURSO 
f 'TEMPESTIVAMENTE AJU!ZADO. CARACTER!ZADA OFE. "SA 
AO ARTIGO 495 DO CPC. EXJSTÉNC!A DE DISSEXSO 
PRETORIANO. 
J. Na hipótese sob exame a União esposa a tese de que o lap o 
decadencial para a propositura de ação rescisória somente /e1•e 
início com o trónsito em julgado do recurso interposto pela empresa 
recorrido. O acórdão recorrido adorou tese diversa para declarar a 
decadência do direito, qual seja. que o coisa julgado. em uma mesma 
ação. opera-se em parcelas fragmentadas. progressivamente e em 
oportunidades d((erentes. não havendo que se considerar. para tal 
fim . tão- omente o último decisão proferido no processo. 
2. 'ão se admite a coisa jul~?ada por capftulos. uma 1 ez que tal 
exegese pode resultar em grande conturbação processual. na medida 
em que se torna possível haver uma numerosa e indeterminável 
quantidade de coisas julgadas em um mesmo feito. mas em momenros 
completamente distintos e em relação a cada parte. 
3. O trónsito em julgado ensejador do pleito rescisório não se 
aperfeiçoa em momentos diversos (por capítulos). sendo único para 
rodas as partes. independememente de haverem elo recorrido ou 
não. Assim. o interregno aurorizativo da ação rescisória (art. -195 do 
CPC) somente deve ter início após proferido a última decisão na 
causa. concretizando-se a coisa julgado material. 
-4. Excepciona-se dessa regra. tão-somente, as hipóteses em que o 
recurso é extemporaneomente apresentado ou que haja e1·idencioda 
má:fé do parte que recorre. 
5. Na espéc . o acórdão recorrido adotou a tese de que o tránsito em 
julgado 7 1Tar da última decisão no processo somente aproveitou a 

/f nHIIII~fl'n'm m~!m11mn '8'
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parte que continuou a recorrer. Como a União não utilizodto'das as 
possibilidades recursais, o entendimento foi de que o Íránsit~ em 
julgado. em relação a essa parte. ocorreu em momento bqs.tanre 
anterior. por capítulo. / 
6. Essa exegese, todavia. não se mostra em sintonia com a fi r/ai idade 
da norma processual e com a jurisprudência desta egrégia Corte. 
impondo-se afastá-la. para adorar como termo inicial do biênio 
autorizativo para a pretensão rescisória a última decisão proferida 
no processo. independentemente de qual parte tenha recorrido . 
. Precedenres: REsp 611 .506/SC. DJ 2710912004: REsp 415.586/DF. 

DJ 091/212002: REsp 245. I 75/RS. DJ 2310612003: REsp 404. 777/DF. 
D.J 09106/2003: REsp 44/.252/CE, DJ 0910612003. 
8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp. 639.233/DF. I" 
Turma. Rei. 1in. José Delgado, DJ 14/09/2006) 

In casu. o acórdão. cuja desconstituição fora pretendido, foi publicado em 

01.07.2003 e transitou em julgado em 01.09.2003, consoante certidão de fls. 375, tendo sido a 

petição inicial protocolizada em 06.04.2004. momento processual anterior ao decurso do 

prazo de 2 anos previsto no dispositivo legal supratranscrito. 

o que pertine ao art . 20, do Código de Preces o Civil. o recurso encontra 

óbice ao seu conhecimento. ante a incidência do verbete sumular n.0 283/STF, verbis: 

"É inadmissível o recurso extraordinário. quando a 
decisão recorrida as enra em moi de um fundamento suficiente e 
o recurso não abrange todos eles''. 

As razões recursais. in casu. revelam a au ência de impugnação da questão 

relativa ao fato de que : A condenação dos honorários advocatícios deve. nece sariamente. 

ser fixada sobre o valor da ação posto na inicial dos embargos, vez que é nessa ação que 

litigam Requerente e Requerida. Pretender fazer o Requerente pagar honorários 

ad1•ocatícios da Requerida calculados sobre o valor da ação executiva significa atribuir 

àquele responsabil~dade diversa da legalmente exigida. Frise-se: a Requerida não é parte na 

ação executiva. razão pela qual os honorários de seu patrono não podem ser calc11lados com 

hase no valor da ação lá registrado. (fls. 486/487). fundamento que se baseou o Tribunal 

I cal para reconhecer a violação ao art. 20. par. 4° do Código de Processo Civi l e dar 

provimento à ação rescisória. nesta parte, consoante se infere de excerto do voto condutor do 

acórdão recorrido. 

(iV1LF • 15 

Ex positi . EGO S~GUIME TO ao recurso especial. 

Publique-se. lntimA:--r nll~llll~fl!nil~ nll~mllmn 18/1 2J200Q 
17.49•00 
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AgRg no REC R O E"PECIAL No 996.970 - RS (2007/0243857-9) 

RELATÓRIO 
I 

/ 
O EXMO. R. MJ~ISTRO L IZ Vt:X (Relator): Trata-se d/ agravo 

regi mental interposto por Y RGEL OBRA CTVI LTDA, com fulcro no art. 557. § J •0 do 

Código de Processo Civil, no intuito de ver reformada deci ão monocrática de mi nha lavra. 

nos termo da seguinte ementa: 

Ci Vil F- 15 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUA L CIVIL. AÇÃO 
RESCISÓRIA. CABIMENTO. TEMPESTIVIDADE. DIES A QUO. 
I. O prazo decadencial da ação rescisória conta-se do trânsito em 
julgado da decisão rescindenda. que se aperfeiçoa com o exaurimento 
dos recursos cabíveis ou com o decurso. in a/bis. dos p razos para ua 
interposição pelas partes (ratio essendi do art. 495, do CPC). Nesse 
sef!mento. não há como considerar o termo inicial da contagem do 
prazo decadencial distintamente para cada uma das partes. 
(Precedentes do STJ: ERESP 404. 777/DF. Corte Especial. Rei. para 
acórdão Min. FRA Cl CO PEÇANHA MA RTJ . DJU 11.04.05: 
REsp. 639.233/DF. I" Turma. Rei. Min. JOSÉ DELGADO. DJU 
14.09.06) 
2. In casu. o acórdão, cuja desconstituição fora pretendido. foi 
publicado em 01.0 7.2003 e transitou em julgado em 01.09.2003. 
consoante certidão de fls . 3 75. tendo sido a petição inicial 
protocolizada em 06.04.2004, momento proces ual anterior ao 
decurso do prazo de 2 anos previsto no dispo itiro legal 
supratranscrito. 
3. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. 
os quais são suficientes para mantê-lo. ensejo o não-conhecimento do 
recurso. incidindo. mutafis mutandis. o enunciado da Súmula 283 do 
STF. 
4. As razões recursais, in casu. revelam a ausência de impugnação da 
questão relativa aofato de que: A condenação dos honorários 
advocatícios deve. necessariamente. ser fixada sobre o valor da ação 

'posto na inicial dos embargos. vez que é nessa ação que litigam 
Requerente e Requerida. Pretender fazer o Requerente pagar 
honorários ad1•ocatícios da Requerida calculados sobre o valor da 
ação executiva significa atribuir àquele responsabilidade diversa da 
legalmente exigida. Frise-se: a Requerida não é parte na ação 
executiva. razão pela qual os honorários de seu patrono não podem 
ser calculados com base no valor da ação lá registrado. (fls. 486148 í). 
fimdamento que se baseou o Tribunal local para reconhecer a 
violação a art. 20. par. 4° do Código de Proces o Civil e dar 
provime ação rescisória. nesta parte, consoante se il?fere de 

Jlllm 1mr1 mn U'f'ID~! m 11 /0312010 
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CERTIDÃO 
CERTIFICO QUE desentranhei os documentos 

de fls. 293/392, conforme despacho da fi. 395. 

Porto Alegre, 29 de janeiro de 2015. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 

VISTA 

FAÇO estes autos com vista ao Ministério Público. 

Em .1v1 ._Q{_A S 
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Ministério Público do Rio Grande do Sul 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FAL~NCIAS E RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS DE PORTO ALEGRE 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
V ARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 1.14.0234215-3 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Matriz Construtora Ltda. 

MM. Juiza: 

Manifesta-se o Ministério Público pelo 
desentranhamento destes autos das peças da habilitação de crédito do 
DEMHAB Departamento Municipal de Habilitação, fls. 292 e 
seguintes. 

Porto Alegre, 15 de janeiro de 2015, 
segunda-feira. 

Pro 
f 

I / 

A V. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 80W TORRE NORTE - CEP 90050190 -
PORTO ALEGRE, RS 

Fone: (51)32951445- ramal1545 e-mail; pjfc@mp.rs.gov.br 



* ESTP.DODORIOG~EDOSut 
~ PODERJUDICIARIO 

00111.14.0234215-3 (CNJ:.0291141 ~9.2014.8.21.0001) 

Vistos. 

1.A administrador referiu, à fi. 292, que o DEMHAB lhe 

apresentou o pedido de habilitação'divergência na data de 20.11.2014 

entendendo estar intempestivo o pedido. Efetivamente, conforme se G 
verifica na certidão de fi. 289, o edital previsto no art. 7', § 1', foi 

disponibilizado em 1 0.1 0.2014, decorrendo, portanto, o prazo de 15 dias 

no dia 28.10.2014. Desta forma, conforme referido pelo Administrador, 

intempestiva a peça de fls. 293/295 para a apresentação direta ao 

Administrador. 

Por outro lado, não deve permanecer juntada a estes 

autos, visto que nenhum efeito produzirá no feito. 

Desta forma, desentranhem-se a petição e cópias de fls. 

293/392, devolvendo-as ao Administrador- visto que foi quem a juntou

devendo a credora DEMHAB proceder na forma prevista nos arts. 8' e 

10', da LREF, adequando a inicial com os requisitos do art. 282, do 

CPC, devidamente instruído, descabendo o simples desentranhamento e 

autuação como incidente, visto que o pedido não obseNa os requisitos 

do art. 9', da mesma Lei. 

2.Considerando que já decorrido o prazo de 45 dias, 

previsto no art. 7', § 1', da Lei 11.101/2005, viável a publicação da 

relação de credores apresentada pelo Administrador às fls. 140/142, 

Número Verificador: 001114023421530012015159600 1 
001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 

L---·· 



* EST.ADODOF:ro~EDOSTJL 
~ PODER JUDICIARIO 

bem como quanto ao plano de recuperação. Observo que a suspensão 

referido no Ato 0812014 não se aplica no caso em análise, visto que o 

prazo corre independentemente de qualquer ato processual, devendo 

ser observado, apenas como marco inicial o último dia do decurso do 

prazo da publicação do edital previsto no art. 7º, § 12 , o que, conforme 

acima referido, ocorreu em 28.10.2014. 

Desta forma, publique-se o edital previsto no art. 7º, § 2º, 

da Lei 11.101/2005 (relação de fls. 1401142), constando o prazo de 10 

dias para eventuais impugnações, conforme disposto no art. 8º, assim 

como o prazo de 30 dias para objeções ao plano de pagamento 

apresentado às fls. 1601285, conforme o art. 55, da Lei 11.101/2005. 

j{!j "' ~"'.;> <? 
\. eletrôni.;;,A 

www.~rs.jus.br 

Intimem-se. 

Em 2110112015 

Rosana Broglio Garbin, 

Juíza de Direito. 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 
Signatário: ROSANA BROGUO GARBlN 
Nº de Série do certificado: 10C1 CC895E55B11 E58ADOB82E7E2A145 
Data e hora da assinatura: 21/01/201516:19:30 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, 0 endereço 
http://www .tjrs.jus.br/veriflcadocs e digite o seguinte número verificador: 
001114023421530012015159600 

Número Verificador: 0011140234215300120í5159600 2 

001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIARIO 

~ 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota n° 30/2015, expedida em 29 de janeiro 

de 2015, foi disponibilizada na edição n° 5488 no Diário da Justiça Eletrônico 

do dia 30/0112015, considerando-se publicada no primeiro dia útil que se 

seguir, em conformidade com o art. 4° da Lei n° 11.41912006. Dou fé. 

001/1.14.0234215-3 (CNJ 

69.2014.8.21.0001) - Matriz 

Ltda (pp. Joao Adalberto 

Fernandes 

Fernandes) 

e João Claudio 

X Matriz Construtora 

0291141-

Construtora 

Medeiros 

Medeiros 

Ltda (sem 

representação nos autos). Intimado: Mazzardo e 

Coelho Advogados Associados (pp. Angelo Santos 

Coelho). l.A administrador referiu, à fl. 292, 

que o DEMHAB lhe apresentou o pedido de 

habilitação/divergência na data de 20.11. 2014 

entendendo estar intempestivo o pedido. 

Efetivamente 1 conforme se verifica na certidão 

de fl. 289, o edital previsto no art. 7°, § 1°, 

foi disponibilizado em 10.10. 2014, decorrendo, 

portanto, o prazo de 15 dias no dia 28.10.2014. 

Desta forma, conforme referido pelo 

Administrador, intempestiva a peça de fls. 

293/295 para a apresentação direta ao 

Administrador. Por outro lado, não deve 

permanecer juntada a estes autos, visto que 

nenhum efeito produzirá no feito. Desta forma, 

desentranhem-se a petição e cópias de fls. 

293/392, devolvendo-as ao Administrador - visto 

que foi quero a juntou devendo a credora 



I ESTADO DO RIO G~NDE DO SUL 

PODER JUDICIARIO 
' 

DEMHAB proceder na forma prevista nos arts. 8° 

e 10°, da LREF, adequando a inicial com os 

requisitos do art. 282, do CPC, devidamente 

instruído, descabendo o simples 

desentranhamento e autuação como incidente, 

visto que o pedido não observa os requisitos do 

art. 9°, da mesma Lei. -documentos à disposição 

do administrador 2.Considerando que já 

decorrido o prazo de 45 dias, previsto no art. 

7o, § da Lei 11.101/2005, viável a 

publicação da relação de credores apresentada 

pelo Administrador às fls. 140/142, bem como 

quanto ao plano de recuperação. Observo que a 

suspensão referido no Ato 08/2014 não se aplica 

no caso em análise, visto que o prazo corre 

independentemente de qualquer ato processual, 

devendo ser observado, apenas como marco 

inicial o último dia do decurso do prazo da 

publicação do edital previsto no art. 7°, § 1°, 

o que, conforme acima referido, ocorreu em 

28.10.2014. Desta forma, publique-se o edital 

previsto no art. 70 
' da Lei 11.101/2005 

{relação de fls. 140/142), constando o prazo de 

10 dias para eventuais impugnações, conforme 

disposto no art. 8°, assim como o prazo de 30 

dias para objeções ao plano de pagamento 

apresentado às 

55, da Lei 

fls. 160/285, 

11.101/2005. 

conforme o art. 

Intimação do 

Administrador para encaminhar, via e-mail, a 

relação de credores. 

Porto Alegre, 20/01 jÍ:J 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 

VISTA 

FAÇO estes autos com vista ao Ministério Público. 

Em OL{ .02 - ):;' 

) 

/ 

l 

/-Y ~/. //'/ Á:f 

~f/~~
/ 



ESTADO DO RIO G 

PODER JUDICIÁRIO 

Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre 

Número CNJ: 
Requerente: 
Requerido: 
Natureza: 

-+ Pagante: 
------

Custas de Atos Isolados 

MATRIZ CONSTRUTORA L TOA (87 .865.23410001-80) 

TABELA DESPESA 
~DITAL.l ...• Des?esas co~ Publicação de Edital 11200 carctl 

--.. --.. --

C -N-,-,-a -G-uia ___ ----- ---

1 

UPF atual: 15,4900 

Via Poder Judiciário 

VALOR 
120,00 120,0000 R$ 

TOTli.L: 120,00 

Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre ESTADO DO RIO G 

PODER JUDICIÁRIO 

GUIA ÚNICA DE CUSTAS 

I 

ít_.;-.,-G-,-,_ --
! 001.15/0022526 

oãta -de EmisSão I 
09/0212015 ; 

·---------~-----

Número CNJ: 
Requerente: 
Requerido: 
Natureza: 

-+ Pagante: 

TABELA 

Custas de Atos Isolados 
MATRIZ CONSTRUTORA LTDA (87.865.23410001-80) 

DESPESA 
~DITAL.l •••• Despesas com Publicação de Ecti=al (1200 carctl 

URC atual: 

UPF atual: 

VALOR 

28,9800 

15,4900 

Via da Parte 
----·~ 

120,00 120,0000 R$ 

~--

TOTAL: 120,00 

L __________ _ --------·-------------- _J 

---~- - ----- ------ ------- -------------------- ---------- ----- ---- .- ----- ----- - ---- - ----- ----

• 

ESTADO DO RI? GRANDE DO SUI..reito Empresarial, Recuperação de Empresas e FalênciaS da Comarca de Porto Alegre 

PODER JUDICIARIO Via do Banco 

GUIA ÚNICA DE CUSTAS Í N"daGU1a-- --- Da!<ldeEm1ssão I 
1 oo1 15/oo2252s o91o212o15 : 

~-No-;:;;e- ---------- ----.. ------ , 

' MATRIZCONSTRUTORALTDA I 

~- ~:.~~~N~~/0001 _8-:---- I ~~~-~~~0234215_3 11.9M-oedaCorrenteO- 2.7C~que CJ I Valor ___ -- --. ____ 120,0Ü. 

l__ O PA~AME~TO SO~~NTE PODERA SER EFETUADO NO BANCO DO ESTADO DO RIO G~~DE DO_ SUL- BANRISUL__ J 
89630000001-6 20000041111-2 02015031110-6 01150022526-0 

Auten~cação Mecânica- FICHA DE CAIXA 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FAL~NCIAS 
Rua Manoelito de Ornellas, 50- CEP: 90110230 Fone: 51-3210-6500 

Processo 
no: 

Natureza: 

Autor: 

Réu: 

Data: 
Local: 

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 

001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 

Recuperação de Empresa 

Matriz Construtora Ltda 

Matriz Construtora Ltda 

09 de fevereiro de 2015 

Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 

CERTIFICO E DOU FÉ que encerrei o SEGUNDO volume na 

fl.400. 

csa 

62-170-001/20151337783 

69.2014.8.21.0001) 

Oficial Escrevente, 

Mat. 1296-8277. 

I 
001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-



• 

ESTADODOFJOIJ~EDOSUL 
PODER JUD !C lAR! O 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS 

Rua Manoelito de Omellas, 50- CEP: 90110230 Fone: 51-3210-6500 

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

Processo n": 001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 

Natureza: Recuperação de Empresa 
Autor: Matriz Construtora Ltda 
Réu: 
Data: 

Matriz Construtora Ltda 
09 de fevereiro de 2015 

Local: Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 

CERTIFICO E DOU FÉ que abri o TERCEIRO volume na 

fl.401. 

csa 

62-169-001/2015/337844 

69.2014.8.21.0001) 

César d Silva Alves, 
Oficial screvente, 

Mal. 1296-8277. 

1 

001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-



--

EDITAL- PROC.: 11402342153 Página I de I 

iJW0;f 
EDITAL - PROC.: 11402342153 
Foro Central Cartório da Vara de Falências, Concordatas e Insolvências 
Enviado: segunda-feira, 9 de fevereiro de 2015 17:19 
Para: angelo@mazzardoecoelho.com.br 
Anexos: scan_2015_02_09_15_56_ 49_740.pdf (241 KB) 

Boa tarde! 
Segue anexo guia para recolhimento das custas do edital do art. 7°, e 55 da 
Lei n°11.101/05. 

Att. 

César da Silva Alves, 
Oficial Escrevente, 
MaL 1296-8277 

Cartório da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Rua Manoelito de Omelas, n° 50, sala 803, fones:3210-6760 e 3210-6758 

Porto Alegre - RS 
e-mail fcpoacentvfac@ti.rs. gov.br 

Para agilizar seu atendimento e localização do processo, traga informação atualizada do mesmo! 

https://webmail.tirs.gov.br/owal?ae~Item&~IPM.Note&id~RgAAAABY cfNdLfJAT ... 09/02/2015 



Página I de I 

PROCESS N° 001/1.14.0234215-3- ROL DE CREDORES- NE 30/2015 ~ 
Angelo Santos Coelho- Mazzardo & Coelho Advogados [angelo@mazzardoecoelho.com.br] \i( O / 
Enviado: segunda-feira, 9 de fevereiro de 2015 12:01 
Para: Foro Central cartório da Vara de Falências, Concordatas e Insolvências 

Prezado, bom dia. 
Conforme determinado no despacho veiculado na nota de expediente 30/2015, abaixo 
segue o rol de credores para publicação do Edital previsto no art. 7°, §2°, da Lei 
11.101/05. 

' Processo nº 001/1.14.0234215-3 
Recuperanda: Matriz Construtora Ltda. 

RELAÇÃO DE CREDORES: 
o TRABALHISTAS (CLASSE 1): JOÃO ARCANJO - R$8.750,00; AR! LOPES -

R$9.834,00; ANA PAULA SCARPARO MUCCILLO- R$18.500,00; 
o CRÉDITO C/ PRIVILÉGIO ESPECIAL (CLASSE IV): MEDEIROS FERNANDES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 480.000,00; ENGENHEIRO JOSÉ ANTONIO 
SARAIVA HIRT- R$360.000,00; 

o CRÉDITOS QUIROGRÁFARIOS (CLASSE VI): TRANSCONTINETAL NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS SJA- R$180.278,85; DEMHAB- DEPARTAMENTO MUNICIPAL 
DE HABITAÇÃO - R$ 615.362,50; CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT LEGER- R$ 
6.815,00. 

Atenciosamente, 
Angelo Santos Coelho - OAB/RS 23.059 
Mazzardo e Coelho Advogados Associados 
Rua Barão de Ubá, 621, bairro Bela Vista. 
Porto Alegre/RS, CEP 90460-090. 
Telefone/Fax: 3331 01 00 
www.mazzardoecoelho.com.br 

09/02/201: 



EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO CENTRAL DE PORTO 
ALEGRE/RS. 

PROCESSO NO 001/1.14.0234215-3 

MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
ADMINISTRADOR JUDICIAL nomeado nos autos do processo de 
recuperação judicial de MATRIZ CONSTRUTORA LTDA., vem, 
respeitosamente perante V. Exa., promover a juntada do comprovante de 
pagamento das custas do Edital do art. 53, parágrafo único e do 
art. 7•, §2°, ambos da lei 11. 1 O 1/2005. 

ANTE O EXPOSTO, REQUER a juntada da presente aos autos 
para os devidos fins de direito, julga se procedente a habilitação de crédito 
do DEMHAB. 

Nestes termos, ped e esp ra deferimento. 
Porto Alegre/RS, O de ma o de 20 . 
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TABELA 
MATRIZ C-ONSTRlFfOftA LIDA iB1.8li5,::.r:wn®i~l 
OE$PESA 

"--"' 
l EST ADC DO RiO G 

' PODER JUD!CIÁR!O 
" ~-.;'"" GUfA ÚNICA DE CUSTAS 

Pr•:>eeSSO. ODI/1 14_02342154 
Nume•cCNJ: 
l~aquerente· 

Requenfic· 
Natureza C umas ae Ales !sOJadcs 

hf'di'iiGum 
sn •ivoo:;:zszs 

~ Pagame. 

TABELA 

MATRIZ CONSTRUTORA LTDA (8.7 265.23.410001«1) 

DESPESA. 
' _,_._ > 

\, , '· • ),>F,/9 
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Mensagem Sem Título 

Foro Central Cartório da Vara de Falências, Concordatas e Insolvências 
Enviado: quarta~feira, 18 de março de 2015 09:34 
Para: DAG - Publicação de Editais 
Anexos: Editai_0012015769482_18030"'1.0dt (19 KB); scan_2015_03_18_09_12_ 42_85l.pdf (201 KB) 

Bomdial 
Segue cópia do edital PAGO do processo supra para 01 publicação. 

Att. 

César áa Sifva )f.fves, 
Oficia[ )f.juáante !])esitJ., 
:Mat.: 1296-8277. 

Página I de I 

Cartório da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Rua Manoelito de Orne/as, no 50, sala 803, fones:3210-6760 e 3210-6758 

Porto Alegre ~ RS 
e-mail frpoacenMac@ti.rs.gov.br 

Para agilizar seu atendimento e localização do processo, traga informação atualizada do mesmo/ 

https://webmail.*s.gov.br/owa/?ae~Item&t=IPM.Note&id~RgAAAABY cfNdLflAT ... 18/03/2015 
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ESTADO DO FJO ü-RANDEDO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Edita~ do art. 7°, §2° e Art. 55 da Lei 

11.101/05 

Vara de Direito Empresarial, Recuperação 

de Empresas e Falências Comarca de 

Porto Alegre. Natureza: Recuperação de 

Empresa Processo: 001/1.14.0234215-3 

(CNJ: .0291141-69.2014.8.21.0001). Autor: 

Matriz Construtora Ltda. Réu: Matriz 

Construtora Ltda. Objeto: Publicação da 

Relação de Credores à disposição 

daqueles mencionados no art. 8 ° da Lei 

11.101/05, no prazo de 10(dez) dias para 

eventuais impugnações, assim como o 

prazo de 30 dias para objeções ao plano 

de pagamento já recebido, conforme o 

art.55, da Lei 11.105/05. Lista de 

Credores: TRABALHISTAS (CLASSE I) : JOÃO 

ARCANJO R$8.750,00; ARI LOPES 

R$9. 834, 00; ANA PAULA SCARPARO MUCCILLO 

R$18.500,00;. CRÉDITO C/ PRIVILÉGIO 

ESPECIAL (CLASSE IV) : MEDEIROS FERNANDES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS R$ 480.000,00; 

ENGENHEIRO JOSÉ ANTONIO SARAIVA HIRT -

CRÉDITOS QUIROGRÁFARIOS R$360.000,00; 

(CLASSE VI) : TRANSCONTINETAL NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A - R$180. 278, 85; DEMHAB 

- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO -

R$ 615.362,50; CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT 

LEGER- R$ 6.815,00. Porto Alegre, 09 de 

fevereiro de 2015. SERVIDOR: Paulo C. A. 

Ferreira, Escrivão Designado. JUÍZA: 

Oeborah Coleto Assumpção de Moraes. 

PAGO (R$120,00) 



CERTIDÃO 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, remeti cópia 
do presente edital para publicação no DJE e afixei 

uma cópia no Átrio do Foro .. 

Porto Alegre, 18 d Março de 2015 

César tÚ ifva Jllves, 
Oficia{ )'ljuáante <Desig., 

:Mat: 1296-8277. 



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
COORDENAÇÃO JURÍDICA 

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara de Falências ... 

00111.14.0234215-3 

O Departamento Municipal de Habitação, por seu procurador, na 
Recuperação da empresa Matriz Construtora Ltda. Vem diante de V.Exa. dizer e requerer o 
seguinte: 

A empresa apresentou Plano de Recuperação, do forma rudimentar. 

Toda estratégia está em eventuais ganhos por prestação de serviços num ~ 
empreen.di_mento do Pdrograma Minha Casa Minha Vida, em terreno da empresa Yurgel ~ 
Obras Ctvts Ltda, sen o Telmo Kaplanski Yurgel sócio das duas empresas. ::.:: 

!\l 
~ 

As duas empresas estão 
estratégico para os dois planos! 

em Recuperação, e o mesmo terreno é S 
~ 

Neste processo, a empresa sorrateiramente deixa 
matrícula de imóvel, dizendo tratar-se de remanescente de sua origem. 

;!; de informar a ~· 

Trata-se do imóvel da matrícula 178.913, da 3'. Zona 
Imobiliário, cuja origem é a matrícula 147.513 da mesma zona imobiliária. 

i do Registro -· 
~ 

" "' ~· 

Consta na matrícula penhoras averbadas bem como restrição judicial do ~ 
~". terreno, em razão da Recuperação 001/1.07.0216873 de Yurgel Obras Civis Ltda. s 

Em razão de tais ônus não há como avançar empreendimento pela 
sistemática do Minha Casa Minha Vida, não· tendo, pois, sustentação o Plano apresentado. 

ARe a e o Admi strador devem apresentar alternativa. 

Porto AI gre, 25 de~ ereiro )2015. 

\\~ 
Lu~Arlos Pell z 

AB 
rv1,.\! ;; ·'"~ ·:;···;:,;;urr-----.._ 

OAB/H.S . 94 



REGJSTRO DE IMÓVEJS DA 3! ZONA DE PORTO ALEGRE 
LIVRO N• 2 - REGISTRO GERAL 

PORTO ALEGRE/AS, 07 de de 01 178.913 

IMÓVEL: Uma área de terras, com 5L030.9lm~, ao sudeste- fazendo divisa com área de 
Augusto Dali Oglio e Cia. Ltda., composto de três segmentos., o- primeiro mt.""díndo 50,25m 
fazendo um ângulo de 90° com a divisa sudoeste. o segundo medindo 42,80m fazendo um ângulo 
de 90° com o segmento anterior1 o terceiro medindo JO}OOm fazendo um ângulo de 9<r com a 
divisa nordeste, a sudoeste mede 632~1434m, fazendo divisa com terras que são ou foram de 
.Aunado Perrone e João Carlos Coruad, ao noroeste fazendo um ângulo de 75°13"50~ ~om o 
segmento anterior, mede 83,00m, fazendo divisa com área de propriedade de Honório Fagundes 
da Silva, sendo que as terras prometidas e que fazem parte deste contrato nos fundos atinge até o 
arroio, o qual em sua totalidade pertence a área desmembrada. ao nordeste fazendo wn ângulo de 
90" com a face sudeste do terreno, medindo 568,1834m fazendo ângulo de I 04°46 "1()\ com a 
divisa noroeste, composto de cinco segmentos, o primeiro a partir da divisa sudeste, medindo 
217 ,4405m. o segundo de 20,00m fazendo frente ao prolongamento da rua Jessu Oliveira Silva,. o 
terceiro medindo 287,1209m, o quarto fazendo frente para o prolongamento da rua Governador 
Peracchi Barcelos medindo 20,00m e o quinto medindo 23,622rn até a divisa noroeste. 
PROPRIETÁRIO: YURGEL OBRAS CIVIS LTDA - em recuperação judí<ial, CNPJ 
9!.642.42110001-71, com sede nesta Capital. 
REGISTRO ANTERIOR: Livro 2-RG, matrícula n' 147.513 do 3' Registro de lm&veis desta 
Capital. 
~ A presente matricula foi aberta em virtude de saldo remanescente. 
PROTOCOLO: 672.048 de 16/07/2014, 672.047 de !6107/20!4, 673.370 de 01/0812014 e 
673.680 de 06108/20!4. Escrevente: Sitarz 
EscreventeAutorizado(af~ ~-e 
Registrador(a) Substituto(a): ~ "'-
Registrador(a}: ' 
Emolumentos: R$ 14,30. Selo 0471.03.1400027.06439: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03495: R$ 0,30. 

,.,,,~, ••• 07 de agosto del014. 
presente matrícula encontra--se hipoteca em favor da FED,ERAL. 
conforme R·5 da matrícula no 22.721, em 16/12/96 e Av.~l~l47.513, no valor de R$.400~000.00. 

~ Escrevente: Sitarz 
EscreventeAutorlzado(a):~ ~ 
Registrador( a) Substituto( a): '---. --'---- ~-«:. 
Registrador( a): 
F~Iumentos: R$ 25.60. Selo 0471.03.1400027.06449: RS 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03727: R$ 0,30. 

Conforme de 



--- --- --------~----·----"'"--- "- - .... 

\\l\'-:J~J \I, 
REGISTRO DE !.MÓVEIS OA 3• ZONA DE PORTO Al.EGRt }· \ 

LIVRO N• 2 • REGISTRO GERAl 

gravado com a presente notícia. 
Escrevente: Sitarz ~ 
Escrevente Autorizado( a): L '----. . A____ ~--...rc::_ 
Registrador( a) Substituto( a): c~ -0 
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 047UH.I400027.06452: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03741: R$ 0,30 • 

. AV-3-178.913, de 07 de ~gosto de 2014. fENHORA- NQ'[(CJA; O imóv~>l objeto da 
presente matricula encontra-se PENHORADO em favor da SANTOAIRES DA SILVA MELO, 
conforme R-7 da matricula n' 22.721, em 26/11199 e Av.-3·147.513, no valor de R$.9.979,80. 
Escrevente: Sitarz ~ 

-~ Escrevente Autorizado(a): _ "------· . _ ~ ~ 
Registrador( a) Substituto( a): / (_) 

1 Reglstrador(a): -
1 Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06455: R$ 0,55. 

Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03760: R$ 0,30. 

AV--4-178.913, de 07 de ~osto de 2014. PEJ:'!HORA - NQT!ÇIA: O imóvel objeto da 
presente matricula encontra-se PENHORADO em favor da MARISA RAMlRES, confonne R-8 
da matricula n• 22.721, em 25/02100 e Av.-4-147.5!3. no valor de R$.23.883,33. 
Escrevente: Sitru:z ~ 
Escrevente Autorizado( a): '--------. . / 
Registrador( a) Substituto(a): ~ ~~ -..r<:: 
Registrador( a): ',__) 
Emolumentos: R$ 25,60, Selo 0471.03.1400027.06459: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: RS 3,40. Selo 0471.01.1400031.03795: R$ 0,30. 

AV-5·178.913, de 07 de agosto de 2014. PENHORA -NOTICIA: O imóvel objeto da 
presente matricula encontra-se PENHORADO em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

~---., confonne R·9 da matricula n• 22.72!, em 28102/00 e Av.-5-147.513, avaliado em 
R$,367.625,00. 
Escrevente: Sita.rz ~ 
EscreventeAutorizado(a): __ '----:e- ~U'< _c_ 
Registrador( a) Substitut<J(a): · / ( -
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03..1400027.06460: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.l400QJ 1.03807: R$ 0,30, 

A\4-178.913, de 07 de agosto de 2Dt4.' P!l/NHÓRA - NOTICIA' O imóvel objeto da 
presente matricula encontra-se PENHORADO em favor de RONY MARTINS DO V Al, 
confotmeR-!Odamatricul~' 22.72l,em 17111100 e Av.-6-l47.5!3,no valordeR$.9.451,82. 
Escrevente: Sitarz 
Escrevente Autorizado(a): ·.c._ -~ 

CONTINUA-A~ 
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.... < .,..» PORTO ALEGRE/AS, 07 de agosto de 2014 02 178.913 

Registradoi(a) Substituto( a): 
Registradoi(a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06465: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico dedados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03831: R$ 0,30. 

AV-7-178.913, de 07 de agosto de 2014. PENHORA NOTÍCIA; O imóvel objeto da presente 
matricula encontnl-se PENHORADO em favor de G!ANCARLO GERMANI, confonne R· 11 da 
matricula n• 22.721, em 09/04/01 e Av.-7-147.513, no valor de R$.467,50. 
Escrevente: Sitarz 
EscreventeAutorlzado(a~ ~· ·-...(2: 
Registrador( a) Substituto( a): ""'-- "' 
Registtador( a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06468: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03837: R$ 0,30. 

AV-8-178.913, de 07 de agosto de 2014. PENHORA- NOTÍCIA: O imóvel objeto da presente 
matricula encontta.se PENHORADO em favor de ROSA MARIA DA SJL V A VIEIRA e 

I CLAUDIO ROGÉRIO VIEIRA, confonne R-12 da matricula n• 22.721, em 09/05/01 e Av.-8-
147.513, no valor de R$.20.617, 71 (Junt. com outro imóvel). 
Escrevente: Sitarz ~ 
Escrevente Autorizado( a): _ """---- -/15-_ L> 

Registradoi(a) Substituto(a): ~ ""
Registtadoi( a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.!400027.06470: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.oi .1400031.03850: R$ 0,30. 

AY-9·178.913, de 07 de agollo de 2014. PENHORA- NOTÍCI.~: O imóvel objeto da presente 
matricula encontta-se PENHORADO em favor de HERMENEGILDO GOMES LEITE e NARA 
GIOVANA DA SILVA ORTIZ, confonne R-13 da matricula n• 22.721, em 14/08/01 e Av.-9-
147.513, no valor de R$.15.501,60 (Junt. com outros dois imóveis). 
Escrevente: Sitarz _ 
Escrevente Autorizado( a}:' /c> 
Registtadoi(a) Substituto( a): ---~ . <..(.[:; 
Registtadoi(a): . 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06474: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03862: R$ 0,30. 

AV-10-178.913, do 07 de agosto de 2014. PENHORA - NOTtCIA: O imóvel !)bje . 
presente matricula encontra-se PENHORADO em favor da CAIXA ECONÔMICA FED 
conforme R-14 da matricula n• 22.721 e Av.-10-147.513, em 18/09/01. 
Escrevente: Sitan 
Escrevenu. Autorizado( a):~ /c) ~ 
Registrador( a} Substituto( a): """- -."'. 
Registtador(a): 
Emolumentos: R$ 25 60. Selo 0471.03.1400027.06476: R$ O 55. 



J'r,_'ç~'ss.i:nr.:nro dctrDnk1) d.e dado:s: RS 3,--1'0. Selo li-f7: JJ l i 40()o::\ 1.03876: R.$ O,}O. · 
\ 

·'-~---1 i~-t78~91i;-&;07-~d·~- -~g-;,~t-~--de :2'o-~~4~-PENHi5iiA-=.- NOTfC.lÃ;~-~9 ~~6~~-t--;;bjeto da \ 

,_,rc:;ente matricula .::acontra--se PENHORADO em favor da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 1

1 ~oilforme R~ 15 da mat.n..:ula n" 22 "i;: l f A., -ll-l•rf 5!3. em 24/09/0L 

1 
E.::.creveme· Sitarz 
.t.scr.l!'ven;e Aut:nz..a~o(aj:~-·--~-- /~---- ..-::..tZ , 
Re:g1stranona) SubstJtuw{aJ: - i ·• 
RegísTradortal: ;,.__) 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03. !400027.06481: R$ 0,55. 
Pn><:essamento eletrônico de dados: R$ 3,40" Selo 0471 "Oi. !400031 .03886: R$ 0.30. 

AV-12:i78.913, de o7.de agosto de 2014. PENHORA -NOTICIA: O í~-"ó:-v:-el:-o:-b:-1e_t_o_d:-,; 
presente matricula encontra-se PENHORADO em favor de ANTONIO GRAZIADEI DE 
OLIVEIRA, conforme R-16 da matricula n' 22.711 e Av.-12-147.513, em 31105102, no valor de 
RS2L708,20. 

l Escrevente: Sltarz " -
Escrevente Autorizado(a): "------ -=- ~---r:::::·-- <..:!Z: 
Registrador(a) Substituto( a): / I_) 
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 047L03.1400027.06483: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3.40. Selo 0471.01.1400031.03890: R$ 0,30. 

AV-13-178.913, de 07 de agosto de 2014. PENHORA NOTÍCIA: O imóvel objeto da 
presente matricula encontra-se PENHORADO em favor da FAZENDA NACIONAL, conforme 
R-18 da matricula n" 22.721 e Av.-13-147513, em 26/03104, no valor de R$5.000,00. 
Escrevente: Sitarz ~ 
Escrevente Autorizado( a)·. ~ .,..-::::_ hU- ~:: .... t<: 
Registmdor(a) Substituto( a): ~ 
Rcgistrador(a): / 
Emolwnentos: R$ 25,60. Selo 047L0ll400027.06487: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3.40. Selo 047l.OL140003L03897: R$ 0,30. 

-:-:-:-~-.,--

~ .. : AV-14-178.913, de 07 de agosto de 2014. PENHORA- NOTICIA: O imóvel objeto da 
presente matricula encontra-se PENHORADO em favor de ERNANI MARJO DA ROSA 
PEREIRA e ODETE FONSECA PEREIRA, confonne R-19 da matrícula n• 22.721, em 
08/03/05 e Av.-14-147.5 13, no valor de R$.114.189,86. 
Escrevente: Sitarz ~ 
E~revente Autorizado(a): . '-- . À 
Registrador( a) Substituto( a): ""-/ ~---/c 

, Registrador(a): \_) 

_J' Emolumentos: R$ 25,60. Selo 047L03J400027.06492: R$ 0,55. 
. Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 047LOLJ40003 L03906: R$ 0,30. 

I ::,:;:;_15-!78-913, de 07 de agosto de 2014. PENHORA- NOTÍCIA: O imóvel obieto da ~ CONTiNUAAFOt::flAS -



/-----

. - -·· ... ·-·-··· -····· ·-···vj· 
- 10 \oo.,'-'\ \ /'J?Ih/ 
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PORTO ALEGRE/AS, 07 de da 2014 03 178.913 

presente matrícula encontra-se PENHORADO em favor de SERGIO MELO, conforme R-20 da 
matrículan• 22.721, em 25/10/05 e Av.-15-147.513, no valor de R$.12.494,83. 
Escrevente: Sitarz ~ · 
E"".""ente Autorizado( a); • "'------ =- _l- . ~ 
Regtstradnr(a) Substituto( a): / ~ 
Registradol(a): U 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06496: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 047l.OI.I400031.03917: R$ 0,30. 

AV-16-178.913, de 07 de agosto de 2014. PENHORA -NOTICIA: O imóvel objeto da 
presente matrícula encontra-se PENHORADO em favor de ISABEL CRISTINA MEDINA DE 
OLIVEIRA, conforme R-21 da matrícula n• 22.721, em 01/0212007 e Av.-16-147.513, no valor de 
R$.203.077,36. 
Escrevente: Sitarz ~ 

Escrevente Autorizado(a): ~-..c__/rJ '"'-.{<~ 
Registrador( a) Substituto( a): "-
Registrador( a): 
Emolumentos: RS 25,60. Selo 0471.03.!400027.06500: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 04 71.01.1400031.03928: R$ 0,30. 

AV-17-178.913, de 07 de agosto de 2014. PENHORA NOTiCIA: O imóvel objeto da 
presente matrícula encontra-se PENHORADO em favor de MARIO ANDRE SANTOS 
SANTIAGO, conforme R-22 da matrícula n• 22.721, em 04/04/2007 e Av.-17-147.513, no valor 
de R$.34.177,77. 
Escrevente: Sitarz 
EscreventeAutorizado(a): ~ ~ ~ 
Registrador( a) Substituto( a): =-
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06503: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03936: RS 0,30. 

AV-18-178.913, de 07 de agosto de 2014. óNüs RESTRICÃO JID)ICIAL: Conforme Oficr<r 
n°. 708n009~ jnscrito na Av~23 da Matrícula n° 22.721, em 14/04/09 e Av.-18·147.513, foi 
noticiada a existência do processo de recuperação judicial n° 001/1,07.0216873-8 de YURGEL 
OBRAS CIVIS L TDA. 
Escrevente: Sitarz ~ 
Escrevente Autorizado( a): '----=
Registrador(a) Substimto(a): 
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Seio 
Processamento eletrônico de dados: R$ 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

VARA DE DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERACÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS 

VISTA 

FAÇO estes autos com vista ao 

Ministério Público juntamente com o 

proc.: 11403096814 (Balancetes). 

Em 19 de março de 2015 

César iCva )flves, 
Ojicia{)fjuáante !JJesig., 

:Mat.: 1296-8277. 
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Ministério Público do Rio Grande do Sul 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO DE 

EMPRESAS DE PORTO ALEGRE 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
V ARA DE DIREITO EMPRESAR1AL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 1.14.0234215-3 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Matriz Construtora Lida. 

MM. Juíza: 

O Ministério Público requer nova vista 
destes autos, com a carga conjunta dos autos do processo de recuperação 
judicial de Yurgel Obras Civis Ltda., número 1.07.0216873-8, bem como 
dods respectivos balancetes, número 1.08.0073397-9. 

Porto Alegre, aos 20 de março de 2015, 
sexta-feira. 

AV. AUREilANO DE FIGUEIREDO PINTO, 80/5° TORRE NORTE - CEP 90050190 - PORTO 
ALEGRE,RS 

Fone: (51)32951545- ramal1545 e-mail: pjfc@mp.rs.gov.br 



EXCELENTfSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO 
DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DA COMARCA DE 

PORTO ALEGRE/RS. 

PROCESSO N2 

001/1.14.0234215-3 

MATRIZ CONSTRUTORA LTDA. (em Recuperação Judicial), já 
qualificada nos autos da Ação de Recuperação Judicial, vem impugnar 
a petição da fls. 409 deste processo, como segue: 

1. Não coincidem com a verdade as afirmações da referida petição: o 
plano está completo, não é rudimentar e está de acordo com a petição inicial e baseado no inciso I 
do art. 50 e demais dispositivos da Lei 11.101/05; a recuperação da Yurgel está sendo feita (quase 
finalizada) em parte do terreno (2ha); a presente não está baseada no terreno remanescente de Sha 
da empresa Yurgel Obras Civis Ltda., mas num contrato de prestação de serviços {fls. 69/71) 
elaboração de projetos para construção de 780 a'PãifâiTi.ê-ritOs -(e qUe já foi modificada para 
aptos) tipo mfríha cása rllinha vida; a Autora informou corretamente a matrícula 147.513, 
pasSOu para 178.913, basta olhar o registro anterior; quase todos os credores da Yurg~· 
terreno da Av. Bento Gonçalves, 9.991 e foram pagos, faltando apenas alguns 
pequenos acertos ou erros materiais. De outro lado, a recuperação é tão dinâmica que a m;•triíGi 
juntada pelo DEMHB já está defasada em relação a que ora se junta onde há diversos fi!!lQ!llil!lli~ 

I I I 
avais. 

2. A Yurgel Obras Civis Ltda. teve os terrenos da Av. Bento Gonçalv~; 
9.991, matrícula 72.454, no Bairro da Agronomia e da Av. João Antônio da Silveira, 1250, matríc~ 
22.721, no Bairro da Restinga, ambas de 3ª Zona do Registro de Imóveis de Porto Alegre
invadidos e o DEMHAB se colocou em benefício dos invasores, provocando a execução {perda~ 
primeiro e impedindo a reintegração do segundo. Para este passou a peticionar dentro do proc~ 
de reintegração de posse impedindo-a, a fazer ora proposta de acordo ora proposta de comprj'~ 
quando foi sancionada pelo Prefeito a Lei 621/2009, que autorizava a compra, o próprio DEM~ 
desistiu porque queria pagar pelo terreno de 5,8ha, no coração da Restinga, apenas R$510.300fRit 

uando somente a venda da arte da frente de a roxi adame ha foi feita or R 5.587.505 7 
que veio a cumprir cabalmente o plano de recuperaçã da empresa Yu I. 

Além do mais, no caso a Matriz, o DE a posse das 
casas e impediu a Autora de fazer algumas finalizações Até hoje a ora não sabe de onde veio a 
sua dívida, já que se entende credora da autarquia, mas, como ho e decisão judicial, respeita. 

1 

~ 

Av. Carlos Gomes.· 28\ Co;~js. 712, 713 e 714- CEP 90480-000- Porto A!egre- RS 
Fone: (51) 3328.2033- Fax: (51) 3328.6758- advogados@medeirosfernandes.com.br 

www.medeirosfernandes.com.br 



Ainda deve se dizer que o DEMHAB foi agente ativo em todos estes 
problemas que a V urge! e a Matriz se envolveram e sofreram ao serem empurradas para o fundo do 
poço, ao impedir a reintegração de posse, pois quando houve a invasão do terreno da Restinga 
{19.10.1998) só havia a hipoteca da Caixa da Econômica Federal para garantir empréstimo para fazer 
as obras da Av. Bento Gonsalves, 9.991, conforme R-5 22.721, fi. 1 v, da 3ª Zona do Registro de 
!móveis de Porto Alegre1

. 

A sentença do processo nº 001/1.05.0260407-0, onde o DEMHAB 
cobra contra ex-administradores e a Recuperanda (Matriz) a mesma dívida objeto do processo de 
falência, reconhece, baseada em perícia 2

, que a Recuperanda (Matriz) não recebeu todo o seu 
crédito do DEMHAB (sentença improcedente anexa}. 

3. A recuperação é algo muito sério, que casa o controle judicial com a 
criatividade do empresário e todos, credores e sociedade, ganham. 

4. A intenção clara do DEMHAB, sempre através do mesmo 
procurador, é prejudicar a Recuperação para levar a empresa à falência, por puro capricho para 
obter vantagens diferenciadas em relação aos demais credores. E, com isso, deduz pretensão contra 
texto expresso de lei e fato incontroverso; altera a verdade dos fatos como ficou demonstrado no 
item acima; opõe resistência injustificada ao andamento do processo de recuperação, como já fez no 
processo de reintegração de posse; provoca incidentes manifestamente infundados, como a petição 
ora impugnada; viola deste modo o art. 17 do CPC. 

Ante o exposto, requer se dign~ Excelência, ouvido o 
Administrador Judicial e o MP, indeferir a petição da fl.409 e af:)Jiéar ao DEM1AB a pena de litigância 
de má-fé, nos termos do art. 18 do CPC, co xpos acima._· / 

Nestes ter.~os, pede def ri menta. 1 

Porto Alegre, OS de maio _1de· 20 ' . 

R-5-2272.L--. '!.6 de Clez"""cb<."K'> 1..9?6. -. Ô<~J."'l H''}?O.J.'JiX:.A 

MEDEIROS FERNANDES 
OAB/RS 4041 

n~':'r:Lt= •oio Llq de ·.:J.i.J'""lh:.:i:;:·o ~~ obri.q,,ç;-· •-, e hJ..;>C>t-ecao lo,,v~ .•. :,,J,-, 
no 3<;' 'l'Bb., <"Tn Ü'->.J.2.s;6. I...:!vrn :'14-"J-.. ]'>, f.~s. J. 'V!\l.CR ~ n'ê' P.$.~00.000,08. 
AVJ'LT.A.r..A'.Co. H$.1.Cj0D.OQ0,0'), P.r-::~.zQ, OG ~-.ili:i::u;;nin '" $<>.•r·~c,:.Lvns.; (0&-r"--"~"'")' 
J!:r~":~<' 'I.''<O'.XC! efet:iva de: 7 < ''cl!. ,:.}:~i_]_i_".,·f:Õ:dc' Ó<:' -? .. 1.0 '-"D ,.,...;;:,, - O.~','Vli.:l :>HA. (FJNi\ .. l'.JC.'CE,[.)!:-,) o ' 
Y'UH0"l<C ODR.~c; '-=VTS JfT'LV\., ço.,; s0dc >ê<'O,•st,,:-. C,±pi.t >.1_, Ut.'l' g'}._"i;-4" ~4/.l-/000.1.-'/l-=-· ........... -i 

J'l;VJ PR:I:l.'IF::J:"RA. 1:': .f':.C;l:"-'EC.[]\!., lllLO:Yl':S:C':i'L 
C:;t~Joi}-?'.:.'f"-<.~_;_ <.:A:[x.."'. 10:X.:<'J()v;Ir-A PEJ::•1':8<-~,. '""''"' '''·"-'-'e> '-""' ór"'-"":fLi..""'--Ol", < .;;:; 00360."?.[',5/0COl .... >)-1 
Oh.3-_;___ .-0 HJ.pot:"-<:>Cü "'""F"-'r<'-'-·"'"" -<<x";'i (k,> "-.47.1..68/73. 25, 00. Fi.C'a. ~<''-J.<"-.1. 
'.""'sc;J.o_.Ja c-c<I~c:i~b q;u,c, ,_<LzD do at-.e""'"""n<.:.c u ri.PO~'"''""""' p<:Ss>o:rti a 
.l.L>=-d"Lt· "''-i!-'~ o ~ot.e n0 01.. "·•4>0,--.fi ia~ de 4' 1., 60nc2.. .,a 
P_!-<O'=I . .O· .. ):zc;_:;49 (06 .. ~2.9<:,) ,,·,oe-vt.·r:t··-· o..utco. ·.ocz-,d<O _ ·- \c ~--
Req~s·t:~·.,·..kor· ~""'-'~L- P' .>0-;o."-.,:: ,... 

2 
"Ainda, a expert demonstrou na planilha da fi. 301':1 que foram contratadas u total de 18 16,9619 OTN's e liberadas 115.078,2082. 

Portanto, no laudo complementar, fl. 3039, verso, foi mantida a conclusão p que a os totais de liberações apurados, ou seja, 
quantidade de OTN's liberadas inferior à contratada, não foi constatado prejuíws ):!o D AB" _ 

i '--
Av. Carlos Gomes, 32. ~js. 7J2, 713 e 714- CEP 90480-000- Porto Alegre- RS 

Fone: (Sli 3328.2:)33 ·f;)):: (::.li 3328.6758- ;;~dvogados@medeirosfernandes.wm.br 

www.medeirosfernandes.com.br 



REGISTRO DE lhllÓVE!S DA 3!! ZONA DE PORTO ALEGRE i1 
UVRO N!! 2 M REGISTRO GERAL ~ 

~o .. -
FLS. .~ LA "'r ... < 

PORTO ALEGRE/AS, ~~ 07 de agosto de 201 01 171.913 

lMÓVEL: Uma área de terras, com 5L030,9lm1 , ao sudeste fazendo divisa com área de 
Augusto Dai! Oglio e Cia. Ltda., composto de três segmentos, o primeiro medindo 50,25m 
fazendo um ângulo de 90" com a divisa sudoeste, o segundo medindo 42,80m fazendo um ângulo 
de 90" com o segmento anterior, o terceiro medindo 30,00m fu:z.endo wn ângulo de 90" com a 
divisa_.nordeste, a sudoeste mede 632,1434m, fazendo divisa com terras que são ou foram de 
Amado Perrone e João Carlos Conrad. ao noroeste fazendo um ângulo de 75ÓB"50' com o 
segmento anterior, mede 83,00m, fazendo divisa com área de propriedade de Honório fagundes 
da Silva, sendo que 8$ terras prometidas e que fazem parte deste contrato nos fimdos atinge até o 
arroio, o qual em sua totalidade pertence a áred desmembrada, ao nordeste fazendo um ângulo de 
90° oom a fuce sudeste do terreno, medindo 56&.1834m fazendo ângulo de 1 04°46" lO', com a 
divisa noroeste, composto de cinco segmentos, o primeiro a partir da divisa sudeste, medindo 
217 ,4405m. o segundo de 20,00m fazendo frente ao prolongamento da rua Jessu Oliveira Silva, o 
terceiro medindo 287,1209m, o quarto fazendo frente para o prolongamento da rua Governador 
Peracchi Barc_elos medindo 20~00m e o quinto medindo 23,622m até a divisa noroeste. 
PRQPRIETARIO: YURGEL OBR4.S CIVIS LTDA - em recuperação judicial, CNPJ 
91.642.42110001~71, com sede nesta Capital. 
REGJS'IRO ANTERIOR: Livro 2-RG, matrícula n<> 147.513 do)" Registro de Imóveis desta 
Capital. 
OBS.: A presente matricula foi aberta em virtude de 3a!do remanescente. 
PROTOCOLO: 672.048 de 16/0712014, 672.047 de 16107/2014, 673.370 de 01/0812014 e 
673.680 de 06/0812014. Escrevente: Sitarz 
EscreventeAutorizado(af~ ~..,_z, 
Registrador(a) Substituto( a): ~ <-
Registmdor(a): ' 
Emolumentos; R$ 14,30. Selo 0471.03.1400027.06439: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03495: R$ 0,30. 

c. AV·l-178.913~ de 07 de agosto de2014. "ÔNUS HIPOTECA- NOTÍCIA: O imóvel objeto da 
presente roatri(:ula encontm-se hipoteca em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
confonne R-5 da matriculan" 22.721, em 16/12196 e Av.ul-147 .513, no valor de R$.400.000,00. 
Escrevente: Sitarz 

EscreventeAutorizado(a)~ ~ 
Registrador( a) Substituto(a): ._.,_.- ="...r<: 

rr Registrador(a): -- \ 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.ü6449: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.0L1400031 .03727: R$ 0,30. I __ . 
AV-Z-171!.913, de 07 de ago•tu de 2014. ACAO NOliCIA: Conforme Mandad1 de 
Averbação, inscrito na Av-6 da matricula n" 22.721, em 04111/97 e Av.-2-147.513, em que 
figuram Antonio Graziadei de Oliveira (Autor) e YURGEL OBRAS CIVIS LTDA. (Réu~ foi 
determinado que: no objetivo de preven1r terceiros de boa-fé e resguardar os interesses do ~utor 

- em futura ação de execução, assegurando bens passíveis e suficientes para gw:antit a satis:Q!ção 
lntegral do crédito cujo reconhecimento é buscado, fica o imóvel, objeto da presente~ ~ 

hcteg•s 
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gravado com a presente notícia. 

Escrevente: Sitarz ~ 
Escrevente Autorizado( a): · "'"--.te.. 
Registrador(a) Substituto{ a): ~ 
Registiador(a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06452: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03741: R$ 0,30. 

AV-3-178.913, de 07 de agqsto de 2014. PENHORA NOTÍCIA: O imóvel objeto da 
presente matrícula encontra-se PENHORADO em favor da SANTO AIRES DA SILVA MELO, 
conforme R-7 da matricula n" 22.721, em 26/11199 e Av.-3-147.513, no valor de R$.9,979,80. 
Escrevente: Sitarz ~ 
Escrevente Autorizado( a): . ~ ~ 
Registrador( a) Substítuto(a): c:;::._ 

Registrador(a); ../ 
Emolmnento" R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06455' R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 047l.01.140003J .03760: R$ 0,30. 

AV-4-178.913, de 07 de agosto de 2-1H4. PENHORA NOTÍCIA: O imóvel objeto da 
presentt; matrícula enconn:a-se PEN:HORADO em favor da MARlSA RAMIRES, confonne R-8 
da matrícula n° 22.721~ em 25/02100 e Av.-4-147.513, no valor de R$.23.883,33. 
Escrevente: Sitarz ~ 
Escrevente AuiorÍZlldo(a): . ~ /u ~ 
Registrador( a) Substituto( a): c...tZ:. 
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06459: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.\}1.1400031.03795: R$ ü,JO. 

AV-5--178.913, de 07 de ago..<úo de 2014. PENHORA NOTÍCIA: O imóvel objeto da 
presente matricula encontra-se PENHORADO em fuvor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ~ 
conforme R-9 da matrícula n" 22.721, em 28/02/00 e Av.-5-147.513, avalíado em 
R$.367.625,00. 
Escrevente: Sitarz ~ 
Escrevente Autorizado(a)' .G.-.. ~D ~ 
Registrador( a) Substituto( a): 
Regístrador(a)' · 
Emolumentos: R$ 25,60. Seio 047L03.1400027.06460; R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3.40. Seio 0471.0Ll400031.03807: R$ 0,30. 

AV-6-178.~13, de 07 de agosto de 2014: PENiiORA----rioTiCIA: O imóvel objeto da 
presente matricula encontra~se PENHORADO em favor de RONY MARTINS DO VAL. 
conforme R-lO da matricula n" 22.121, em 17/11/00 c Av.--6-147.513, no valor de R$.9.451,82. 
Escrevente: Sitarz ~ )\ 
Escrevente Autorizado( a): -..::::....._ / ·. ~ 

CONTINUA A. FOLHIIS -
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Registrndor(a) SubstitutO{ a): 
Regis!Iador(a): 
Emolumentos: R$ 25,60.Selo 0471.03.1400027.06465: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03831: R$ 0,3Ó. 

AV-7-178.913, de 07 de agosto de 20i4. PENHORA NOTíCIA: O imóvel objeto da presente 
matrícula encontra-se PENHORADO em favor de GIANCARLO GERMAN1, conforme R-11 da 
matrícula n'-'22.721, em 09/04/0l e Av.-7-147.513, no valor de R$.467,50. 
Escrevente: Sitarz 
EscreventeAutorlzado(a~ ~· . 
R<g;-dor(a) SubstitutO{a): =- -R 
Registrador(a): 
Emolumentos; R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06468: R$ 0,55 . 

. -, Pro=samento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03837: R$ 0,30. 

AV..g..l78.913, de 07 de agosto de 2014. PENHORA NOTÍCIA: O imóvel objeto da presente 
matricula encontra-se PENHORADO em favor de ROSA MARIA DA SILVA VIEIRA e 
CLAUDIO ROGÉRIO VIEIRA, conforme R-12 da matrícula n" 22.721, em 09/05/01 e Av,-8-
147.513, no valor de R$.20.617,71 (Junt com outro ímóve1). 
Escrevente: Sitarz ~ 

Escrevente Autorizado( a):.. ~ /{}- ~ ~ 
Regís!Iador(a) SubstitutO{ a): ~ '<-
Regí~r(a): -
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06470: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 047l.Ol.l40003l.03850: R$ 0,30. 

AV-9-178.913, de 07 de agosto de 2014. PENHÓRA- NOTÍCIA: O imóvel objeto da presente 
matrícula encontra-se PENHORADO em favor de HERM:BNEGILDO GOMES LEITE e NARA 
GIOVANA DA SILVA ORTIZ, conforme R-13 da matricula n° 22.721, em 14/08101 e Av.-9-
147.513, no valor de R$.15.501,60 (Junt com outros dois imóveis). 
Escrevente: Sitan -

EscreventeAutorizarlo(a): ~ ~· ~ 
R~strador(a) Substituto( a): =- L 

R~r(a): . 
Emolumentos: R$ 25,60, Selo íl47L03.1400027,06474: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$1,40. Selo 0471.01.1400031.03862: R$ 0,30. 

AV-tê--178.913, de 07 de agosto de 2014. PENHORA - NOTÍCIA: 9 imóvel objeto ?f 
presente matrícula em:ontra-se PENHORADO em favor da CAIXA ECONOMICA FEDERAif, 
conforme R-14 da matricula n° 22.721 e Av.-10-147.513, em 18/09/0L r 
Escrevente: Sitarz 
EscreventeAutorizado(a):~ ~ ~ 
Registrador(a) Substituto( a): ---------- .e:--_ :.;:;_ 

~egistrador(a): 
Emolumentos: R$ 25 60, Selo 0471.03.1400027,06476: R$ O 5. 
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Processamento eletrônico de dados: R$ JAO. Seio 047 I.OL140003 1.03876: R$ 0,30. 

AV-11-178.913, de 07 de agosto de 2014. 'PENHORA NOTÍCIA: O ímóve.l objeto da 
presente matricula encontra-se PENHORADO em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
conforme R·l5 da matrícuJa n" 22.721 e Av.~ll.J47.5l3, em 24/09/0L 
Escréiertte: Sitan: -........_ 

Escrevente Autorizado( a):. ~...., /o~ 
Registrndor(a) Substituto(a): 
Registrador(a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06481: R$ 0,55. 
Pro=rnmt<>eletronico de <lallos: R$ 3,40. Selo 047l.Ol.l400031.03886: R$ 0,30. 

AV-12-178.913. de 07 de agosto de 2014. PENHORA - NOTÍCIA: O imóvel objeto da 
presente matricula encontra-se PENHORADO em favor de ANTONIO GRAZJADEI DE 
OLIVEIRA, confonne R-16 da matricula n" 22.721 e Av.-12-147.513, em 31105102, no valor de 
R$.21.708,20. 

Escreventeo Sitarz ' ~ 
Escrevente Autorizado(a): "-------- .,-..:;......._ · ~ 
Registrador( a) Substimto(a): / 
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06483: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados; R$ 3,40. Selo 047l.Ol.l400031.03890: R$ 0,30. 

AV-13-178.913,. de 07 de agosto de 2614. PENHORA ~ NOTÍCIA: O imóvel objeto da 
presente matricula encontra-se PENHORADO em íàvor da FAZENDA NACiONAL, conforme 
R-18 da matricula n° 22.721 e Av.-IJ-147 .513, em26/03/04, no valor de R$.5.000,00. 
Escrevente: Sitarz ~ 
EscreventeAutorizado(a): '-....___- ~- ~--<-.. tz: 
Registrador( a) Substituto( a): // U 
Registradm(a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 047!.03.1400027:06487: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo W71.0J .1400031.03897: R$ 0,30. 
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present~ matricula encontra~se PENHORADO em favor de SERGIO lvfELO, conforme R-20 da 
matricula n°22.72l. em 25110/05 e Av.~ 15-147.513, no valor de R$.12.494,83. 
Escrevente: Sitarz ~ 
E5erevente Autorizndo(a); • '---.._:. _ _),_ -~ X 
Registrador( a) Substituto{ a): / U 
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 25.60. Selo 0471.03.1400027.06496: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Seio 0471.01.1400031.03917: R$ 0,30. 

AV-16-178.913. de 07 de agosto de 2614. PENHORA NOTÍCIA: O imóvel objeto da 
presente matrícula encontra-se PENHORADO em favor de ISABEL CRISTINA MEDINA DE 
OLIVEIRA, confonne R-21 da matrícula na 22.721, em 01/0212007 e Av.-16:..147.513, no valor de 
R$.203.077,36. 
Escrevente: Sitarz ~ 

EscreventeAutorizado(a): "---------:==----/()-=.,r<;: 
Registrador(a) Substituto( a): 
Registrador(a): 
Emolmnenros: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06500: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico dedados: R$ 3,40. Selo 047l.Ol.l400031.03928: R$ 0,30. 

C AV-17~178.913, de 07 de agosto de 2014. PENHORA - NOTÍCIA: O imóvel objeto da 
presente matrícula encontra-se PENHORADO em favor de MARIO ANDRE SANTOS 
SANTIAGO~ conforme R-22 da mairlcula n" 22.721, em 04/04/2007 e Av.-17-147.513, no valor 
de R$.34.177,77. 
Escrevente: Sitarz ~ 
EscreventeAutori2ado(a): _ ~ ~ _ ~ ~ 
Registrador( a) Substituto(a): ~ Ü 
Registrador( a): 
Emolumentus: R$ 2.5~60. Selo 0471.03.1400027.06503: R$ 0,55. 
Proeessamento eletrônieo de dados: R$ 3,40. Selo 047UH.l400031.03936: R$ 0,30. 

AV-l&-178.913, de 07 de agosto de 2014. ÔNUS RESTRIÇÃO JUDICIAL: Conforme Oficio 
n". 708/2009. inscrito na Av-23 da Matricula n<> 22.721, em 14/04/09 e Av.-18-147.5D, foi 
notieiada a existência do processo de recuperação judicial n~ 001!1.07.0216873-8 de YURGE!L '\ 
OBRAS CMS LIDA. ' 
Escrevente: Sitarz ~ 
Escrevente Autorizado(a): "----------.,-;:::::_ ~u--·~_;z__ 
Registrador(a}Substituto(a): ~ 1 I 
Registrado,(a): 1· 

Emolumentos: R$ 25,60_ Selo 0471.03.1400027.06510: RS 0,55. 
ProcessamentQ eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03962: R$ 0,30. ! , 
AV-19-178.913; de 13 de agosto de 2014. CANCELAMENTO: Conforme Oficio n" 311/20 4, 
datado de 24/07/2014, expedido pela Exma. Sra. Dra. Rachei Albuquerque de Medeiros M , 

gi ra I 
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Juíza da 23" Vara do Trabalho, desta Capital, referente ao processo n" 01!4700-
89.1997.5.04.D023, foi detenninado o canccl.amento da penhora objeto da AV .4 (processo no 
01147.023/97-2 originário do R.S-22.72!), ficando, assim, o imóvel livre deste gravame a que 
estav~ sujeito. 
PROTOCOW: 6n.84o de 25'4-zrevente Autorizada: Gabriel a 
Escrevente Autorizado( a):~ , "';t[ 
Registrador( a} Substituto( a): 
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 178,20. Selo 047!.07.1300051.09639: R$ 8,10. Processamento eletrônico de 
dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.0400032.00144: R$ 0,30. 

AV-20-178.913, de 16 de setembro de 2014. C.&NCEl.rAMENTO: Conforme lnsrumeno 
Particular de Autorização de Cancelamento de Alienasão Fiduciária, Hipoteca e Outras 
Avenças, datado de 12109/2014. a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, autorizou o 
cancelamento da hípoteca objeto da Av, I e Av.5, ficando assim o imóvel livre do gravame a que 
estava sujeito. 
PROTOCOLO: 676.787 de 12/09/2014. Escrevente: Karen 

Escrevente Autorizado( a): f ú&J 
Registrador( a) Substituto( a): . JJ.~ l (@.t.-
~strarlnr(a): 
Emolwnentos: R$ 51,20. S 0471.04.!400026,0307&: R$ 0,70. 
Processamento eletrônico dé dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400037,08177: R$ 0,30. 

AV-21-178.913, de 16 de dezembro de 2014. CANCELAMENTO: Conforme Oficio n° 
414/2014, datado de 03/12/2014, expedido pela Exma. Sra Dra. Rozi Engelke, Juiza da 24a 
Vara do Trabalho, desta Capital, referente ao processo n'' 0119400·08.1997.5.04,0024, foi 
determinado o cancelamento da penhora objeto da AVJ7 (processo n" 01194.024/97-I 
originário do R.22-22.. 721 ), ficando, assim, o imóvel livre deste gravame a que estava sujeito. 
PROTOCOLO: 684.054 de 04/~zvente Autorizada: Gabriela 
Escrevente Autorizado{ a):"' ~. 
Registrador(a) Substituto(a : 
Registrador( a}: 
Emolumentos: R$ 1 54~90. Selo 04 71 . 07.1400034.04 544: R$ 8,1 O. Processamento eletrônico de 
dados: R$ 3.40. Selo 047l.OL1400052.09245: R$ 0,30. 

AV-22-178.913, de 16 de dezembro de 2014. CA.t""JCELAMENTO: Conforme Oficio no 
42&/2014, datado de 12/12/2014, expedido pela Exma. Sra. Dra. Adriana Kun.rath, Juiza da 2a 
Vara do Trabalho, desta Capital, referente ao processo n" 0115200-24.1997.5.04.0002, foi 
determinado o cancelamento da penhora objeto da AVJ5 (processo n" 01152.002/97-0 
originãrio do R.20·22. 721) , :ficando, assim, o ímôve1livre deste gravame a que estava sujeito. 
PROTocoLO: 684.838~Z4Ute Autorizada: Gabriela 
Escrevente Autorizado( a): ... ~ 

1 
Reg:istrador(a) Substitut a): 

CONT!NUAAFOL"iAS -



I 
' 

~~--~-·-- --·------------~~--~~~~~-. 

Registradm(a)o 

REGISTRO DE !MÓVEIS DA 3ª ZONA DE PORTO ALEGRG-:t
tlVRO N9 2 - REGISTRO GERAl 

FLS. ULA 

PORTOALEGREIRS, 16 de dezembro de2014 04 178.913 

Emolumentos: R$ 91,10. Selo 0471.06.1400053.00061; R$ 5,40. Processamento eletrônico de 
dados; Selo 047!.01.1400052.09312: R$ 0,30. 

23 de fevereiro de 2615. CANCELAMENTO: Conforme Oficio n" 
12003144, datado de 2l!OI/2015, expedido pela Exma Sra Ora. Daniela Cristina de Oliveira 

Juíza Federal Substituta da 6a Vara Federal, desta Capital, referente ao prOcesso n" 
197.00.15•634"6, foi determinado o cancelamento da noticia de penhora objeto da A V -5 (originário 

R-9 da matrícula n<> 22.721 ), ficando, assim, o imóvel livre deste gravame a que estava sujeito. 
687.839 de 27/01120 15. Escrevente Autorizada: Ana Paula 

Autorizado(a}: 

R$ 1.361,50, Selo 047L09.1400047.00947: R$ 13,55. Processamento eletrônico 
dados: R$ 3,60. Selo 047l.OL1500004.09469: R$ 0,30. 
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COMARCA DE PORTO ALEGRE 
1' VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL 
Rua Manoelito de Ornellas, 50 

Processo n°: 
Natureza: 
Autor: 

Réu: 

Juiz Prolator: 
Data: 

Vistos. 

001/1.05.0260407-0 (CNJ:.2604071-27 .2005.8.21.0001) 
Ordinária - Outros 

Departamento Municipal de Habitacao 
Sucessao de Dilamar Valls Machado 
Alvaro Petraco da Cunha 
Matriz Empreendimentos lmobiliarios Ltda 

Juiza de Direito- Ora. Cristina Luisa Marquesan da Silva 
01/12/2014 

O DEMHAB, já qualificado, ajuizou a presente ação ordinária contra 

Sucessão de Dilamar Valls machado, Alvaro Petraco da Cunha e Matriz 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

Relata o autor que em 1981 implantou o Programa FICAM de 

financiamento para a construção, aquisição ou melhoria de habitações de 

interesse social. Até 1984 o Programa atuava apenas no sistema de 

financiamentos individuais. Posteriormente, entendeu-se por financiar o agente 

construtor e o retorno se daria mediante prestações mensais pagas pelos 

mutuários. Em agosto de 1984, foi apresentada a proposta de execução e um 

condomínio horizontal com recursos do FICAM, financiando-se casa e terreno 

para um grupo determinado de condôminos. Essa proposta foi muito bem 

aceita e diversos empreendimentos desta mesma forma foram construídos. 

Através da Matriz Empreendimentos Imobiliários Ltda, até dezembro de 1985 

financiaram-se e entregaram-se diversos condomínios. Em maio de 1986 com 

a administração de Alvaro Petraco da Cunha foram liberados o percentual de 

CG1/1.D::-.. O?GC>107--(; \JJ ,2GD:107J-27.2005JU1.0001l 
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29.513.88527 OTN's. Na administração de Dilamar foram liberados 

40.398,42595 OTN's indevidamente, perfazendo o total de 68.912.31122 

OTN's. Em função de irregularidades o numerário deveria retornar aos cofres 

públicos, mas houve uma novação da dívida no valor de 63.000 OTN's, quando 

deveria ter sido ajustado o valor de 67.538,96178 OTN's. A diferença deve ser 

ressarcida aos cofres públicos. Requer a condenação dos requeridos Alvaro, 

Dilamar e Empresa Matriz ao pagamento de 4.538,96178 OTN's devidamente 

convertidas, relativo aos valores indevidamente adiantados para a Empresa 

Matriz Empreendimentos Imobiliários Ltda, que não figuraram na NOVAÇÃO da 

dívida; mais perdas e danos. Em relação a Dilamar e a Empresa matriz pede o 

equivalente a 2.373.34944 OTN's, mais perdas e danos. Postula a condenação 

nos ônus sucumbenciais. Juntou os documentos das fls. 08 a 1670. 

Dilamar Valls Machado apresentou contestação nas fls. 1680 a 1687. 

Denunciou à lide Miguel Sibemberg Miguelarena e alega ilegitimidade ativa do 

DEMHAB. No mérito, aduz a nulidade do inquérito administrativo, pois não teve 

possibilidade de contraditório. Diz que teve conduta ilibada e pediu a rescisão 

dos contratos com a empresa Matriz. Requereu a falência da empresa de 

Teima e provocou o Ministério Público. Menciona que o Diretor que o 

antecedeu, Petraco, havia perdido o controle dos contratos. Entende que os 

valores devem ser cobrados da Empresa Matriz. Pede a juntada dos processos 

que requereu contra a requerida e que seja oficiada à Caixa Econômica 

Federal. Requer a improcedência da ação. Juntou o documento da fi. 1600. 

Matriz Empreendimentos Imobiliários apresentou contestação nas fls. 

1690 a 1700. Alegou que o termo de novação deu por quitada a dívida. Na data 

de 06/11/1987 o DEMHAB não teve condições de efetuar o pagamento das 

faturas e as obras foram paralisadas. Assim, em 13 de julho de 1988 foi 

assinado o Termo de Acordo, Obrigação e Anuência, cedendo a contestante à 

empresa Construtec seus direitos e obrigações contratuais referentes aos 

condomínios, na época o Presidente do DEMHAB era o Dr. Carlos Gomes. Em 

2 
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20 de julho de 1988 a Matriz e o DEMHAB firmaram Termo de acordo 

substituindo o Termo de Novação anterior, fixando a dívida em 15.000 OTN's, 

valor a ser pago na proporção em que forem sendo executadas as unidades 

habitacionais. O DEMHAB reconhece as depredações nos condomínios em 

que não realizou as devidas fiscalizações. É incontroverso que a empresa 

sempre procurou resolver as questões com os gestores do DEMHAB. Alega a 

ilegitimidade do DEMHAB que era mero repassador dos recursos. Menciona 

que os instrumentos firmados não fogem da normalidade, que o inquérito 

administrativo padece de vícios e que não há nenhum valor pendente de 

pagamento. Postula pelo acolhimento da preliminar e/ou improcedência da 

ação. Juntou os documentos das fls. 1701 a 1739. 

Alvaro Petracco da Cunha apresentou contestação nas fls. 1741 a 1745. 

Preliminarmente, alegou a ilegitimidade passiva e a ilegitimidade ativa. 

Menciona que o inquérito administrativo apurou irregularidades posteriores a 

gestão do requerido. Não restou provado nos autos que os valores liberados 

por parte do requerido não foram empregados as obras. As liberações dos 

valores foram sempre mediantes contratos e as novações seguiram os ditames 

legais. As paralisações das obras somente foram notificadas quando o 

requerido não era mais gestor do DEMHAB. Não resta comprovada a 

malversação do dinheiro público. Requer a improcedência da ação, com a 

condenação da autarquia em perdas e danos, litigância de má-fé e abalo moral. 

Pede a condenação da parte autora ao pagamento do ônus da sucumbência. 

Juntou os documentos das fls. 1746 a 1747. 

Houve réplica nas fls. 1754 a 1765. 

Deferida a denunciação á lide de Miguel Sibemberg Miguelarema (fi. 

1776, verso). 

A Caixa Econômica Federal diz que não tem interesse na ação, pois o 

3 
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ESTJU!O DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

DEMHAB está pagando pontualmente as prestações (fls. 1786 a 1787). 

O denunciado Miguel Sibemberg Miquelarena suscita a preliminar de 

inépcia e no mérito afirma que não pode pretender o denunciante "repassar" a 

responsabilidade que assumiu perante o Poder Público ao ocupar o cargo de 

Diretor-Geral da autarquia. Após a saída do denunciado da autarquia os 

repasses à empresa permaneceram ocorrendo. A ação principal refere-se a 

período posterior à novação noticiada nos autos, época em que o denunciado 

não mais laborava no órgão autor. Inexiste qualquer possibilidade de regresso. 

Pede a improcedência da ação. (fls. 1816 a 1820). 

Indeferido o pedido de denunciação à lide da Caixa Econômica Federal 

(fi. 1830). 

Apresentados quesitos pelo DEMHAB (fls. 1850 a 1851), por Dilamar 

Valls Machado (fls. 1853 a 1854), por Alvaro Petraco da Cunha (fi. 1861). 

Houve pedido de suspeição do perito nomeado, mas houve a juntada do 

laudo nas fls. 1874 a 1916 e a complementação do laudo se deu nas fls. 2031 

a 2067. 

Em audiência foi designado novo perito (fi. 2101). 

Apresentados quesitos pelo DEMHAB (fls. 2103 a 2104), pela a empresa 

Matriz (fls. 2107 a 2114), por Alvaro Petraco da Cunha (fi. 2116), por Dilamar 

Valls Machado (fls. 2118 a 2119). 

Substituído o perito anteriormente nomeado (fi. 1141), sobreveio laudo 

pericial nas fls. 2150 a 2176). 

Realizada audiência, na qual foram ouvidos os requeridos (fls. 2212 a 

btl--S··OU 1/20:14/4G8U323 
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2239). 

Comprovado o falecimento do requerido Dilamar Valls Machado (fi. 

2324), determinado o cadastramento da Sucessão (fi. 2349). 

Apresentada complementação do laudo pericial (fls. 2364 a 2365). Dada 

oportunidade de vista às partes. 

Realizada nova audiência, com a oitiva de duas testemunhas (fls. 2429 a 

2439). Em continuação, foram colhidos o depoimento de cinco testemunhas 

(fls. 2447 a 2452, fls. 2459 a 2461 e fls. 2475 a 2480. 

Apresentados memoriais pelo DEMHAB (fls. 2482 a 2491), pela 

Sucessão de Dilamar Valls Machado (fls. 2499 a 2509) e por Matriz 

Empreendimentos Imobiliários Ltda (fls. 2515 a 2518). 

Rejeitada a denunciação à lide de Miguel Sibemberg Miquelarena (fi. 

2550). Interposto agravo retido às fls. 2553 a 2555 e nas fls. 2930 a 2932. 

Determinada a realização de nova perícia contábil, sobreveio laudo às 

fls. 301 O a 3022 e 3039 e verso. Dada oportunidade de vista às partes. 

O Ministério Público opinou pela improcedência da ação nas fls. 3058 a 

3068. 

É o relatório. 

DECIDO. 

Preliminarmente 

Ilegitimidade ativa 

64 5--0üJ/2014/4680323 
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Os requeridos suscitam a ilegitimidade ativa do DEMHAB, pois era mero 

repassador dos recursos. 

Entretanto, consoante infere-se do contrato (fls. 809 a 812), a autarquia 

estava designada como mutuária, bem como atuava como agente dos 

empréstimos efetivados em favor da empresa Matriz Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. 

O DEMHAB era o responsável pelo pagamento mensal ao BNH e, 

posteriormente, à Caixa Econômica Federal, que inclusive veio aos autos e 

mencionou que não tinha interesse no feito, pois a autarquia municipal havia 

realizado todos os repasses (fls. 1786 a 1787). 

Portanto, entendo que o DEMHAB tem legitimidade de pleitear o 

ressarcimento dos valores que entende terem sido repassados de forma 

equivocada, bem como para requerer indenização por perdas e danos. 

Ilegitimidade passiva 

Dilamar Valls Machado e Alvaro Petracco da Cunha arguiram a 

ilegitimidade passiva em razão de que todas as contas no período de suas 

administrações foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, bem como as 

conclusões do relatório do inquérito administrativo nada apontou que 

desabonassem as condutas. 

Todavia, eventual irregularidade encontrada no período em que eram 

Diretores do DEMHAB deve recair em responsabilidade pessoal. 

Portanto, desacolho as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas. 

fi4-S-OO 1/20 14/ 41)80323 
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EStADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Mérito. 

Trata-se de ação de ressarcimento e indenização por perdas e danos ao 

DEMHAB em razão de irregularidades cometidas pelos Diretores da autarquia 

na época do Programa FICAM, que financiava a construção de unidades 

habitacionais. 

O autor assevera que foram liberados valores para a realização de 

obras, porém, não foram obseJVadas as formalidade exigidas, como o prévio 

levantamento físico das obras pelo Setor de Engenharia. Ainda, relata que 

houve novação da dívida da empresa requerida, mas que não restou incluído o 

montante de 4.538,96178 OTN's. Menciona, também, que 2.373,34944 OTN's 

devem ser ressarcidas pelos Diretores da autarquia à época, sem prejuízo de 

condenação por perdas e danos. 

Considerando que a perícia contábil é o meio hábil para averiguar se de 

fato houve prejuízo em desfavor da autarquia municipal, deve-se se ter atenção 

especial aos esclarecimentos, fi. 3011, conforme, inclusive, salientado pelo 

Ministério Público. 

64 -S OG1 

"Antes de adentrar nos questionamentos propostos pelo Ministério 
Público é necessário esclarecer o objeto do presente litígio, transcrevendo as seguintes 
ínformações e contratações: 

-Inicial- fls. 03105 dos autos: 

"No período de março de 1986, quando o DEMHAB assinou o 
Contrato de Empréstimo do FICAM 111, iniciaram-se três novos condomínios: João Vedana, 
São José e Luz do Sol com respectivamente, 48,32 e 36 unidades residenciais, 
totalizando 116 unidades. 

( .. ) 

Ficou constatado que as liberações indevidas à Empresa 
Matriz Empreendimentos Imobiliários começaram quando era Diretor Geral desta Autarquia o 
Dr. ALVARO PETRACO DA CUNHA, e continuaram com o Dr. DILAMAR VALLS MACHADO. 
Ressalta-se que a responsabilidade deste último adveio da própria investigação dos fatos. 

(. . .) 

Este procedimento, como Já assinalado, iniciou-se em maio de 
1986 com a Administração do Dr. ALVARO PETRACO DA CUNHA sendo que, neste perfodo, 
foram liberados indevidamente o percentual de 29.513,88527 OTNs. Contínuou na 
administração do Dr. DILAMAR, que liberou 40.398,42595 OTNs indevidamente, perfazendo 
um total de 69.912,31122 OTNs. 

i 
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Em função da referida irregularidade dos adiantamentos, 
deveria o referido numerário retomar aos cofres da Autarquia. Assim sendo, foi entabulada uma 
novação de dívida que, ao arrepíu da Lei Municipal n°. 2.902, de 30 de dezembro de 1965 foi 
celebrada sem a apreciação do Conselho Deliberativo da Autarquia. Em razão dela, o 
representante legal da Empresa MATRIZ emitiu notas promissórias atingindo o montante a que 
os idealizadores da novação achavam exigível. 

Porém de acordo com o levantamento contábil realizado no 
expediente administrativo disciplinar interno, até a data da novação, o numerário ilegalmente 
adiantado alcançou o total de 67.538,96178 OTNs e não como ficou ajustado no referido ato 
jurídico para o qual o valor seria de 63.000 OTNs, restando ai 4.538,96178 OTNs a resem 
ressarcidos aos cofres da Autarquia. 

Vislumbra-se, também, da referida prova pericial que, mesmo 
após a "NOVAÇÃO". o demandado liberou mais 2.373,34944 OTNs a já mencionada Empresa." 
{grifo nosso) 

- O BNH, de conformidade com o 
disposto nas RC 03175, , e demais normas complementares e de 
acordo com a decisão da Diretoria do BNH, tomada em 18102186, concede é MUTUARIA um 
empréstimo no montante de Cr$ 9.551.8847.125 (nove bilhões quinhentos e cinqüenta e um 
milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, cento e vinte e cinco cruzeiros) correspondente a 
119.327 UPC (Unidades Padrão de Capital BNH), no valor unitário de Cr$ 80.047,66 (oitenta 
mil, quarenta e sete cruzeiros e sessenta e sais centavos) para o trimestre iniciado em 
01101186 ... 

"SEGUNDA- OBJETIVO O empréstimo indicado na Cláusula 
anterior tem como objetivo financiar a construção. aquisição ou melhoria das habitações 
integrantes do Programa '"FICAM-I/I", constituido de 250 unidades residenciais localizadas no 
Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na conformidade da proposta aceita 
pelo BNH. constante do processo 28932.00024185-01 cujos elementos técnicos, econômicos e 
financeiros ficam fazendo parte integrante do presente contrato, estabelecendo-se que os 
recursos correspondentes terão a seguinte destinação exclusiva: custo dos projetos, 
construção, CAFO e taxa de administração do BNH. 

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 1986." 

-Termo de Novação- fls. 2.577/2.587 dos autos: 

·'1. O credor é detentor de crédito no valor de Cz$ 
13.479.120,00 (treze milhões quatrocentos e setenta e nove mil cento e vinte cruzados), 
emergente de negóciosjuridicos realizados com a devedora. 

3. Tendo em vista a impossibilidade momentãnea do devedor 
em saldar a referida dívida, resolvem de comum acordo, nová-/a, substituindo-a por notas 
promissórias de emissão da devedora, convertidas em Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTNs), a favor do credor, com os acréscimos de juros e correção monetária, avafizadas por 
TELMO KAPLANSKI YURGEL, a seguir descritas e caracterizadas: 

N' OTNs VALOR 
VENCIMENTO 

01 6.387,72 Cz$ 2.960.580,46 05.12.87 

(.) 

10 6.387, 72 Cz$ 2.960.580,46 05.12.87 
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Ademais, quando a perita foi instada a responder se os adiantamentos 

pagos à Empresa Matriz, diante do custo final das obras e de sua conclusão, 

ou não, implicaram prejuízo patrimonial ao Departamento Municipal de 

Habitação esta respondeu à fi. 3021: 

De acordo com o Contrato de Empréstimo FICAM 11!, o "BNH .. concede à MUTUARIA 

um empréstimo no montante de Cr$ 9.551.8847.125 (nove bilhões quinhentos e cinqoenta e 

um milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, cento e vinte e cinco cruzeiros) correspondente a 
119.327 UPC (Unidades Padrão de Capital BNH), .. 

Conforme demonstrado em resposta ao "quesfto a" precedente, a Mutuária 

(DEMHAB) liberou nas contas correntes do Banco Progresso a quantidade de 115.078,2082 

OTN's. 

Ante os totais de liberaç6es apurados, ou seja, quantidade de OTN's liberadas 

inferior à contratada, não constatamos prejuízo ao Autor - Departamento Municipal de 

Habitação. 

Ainda, a expert demonstrou na planilha da fi. 3019 que foram 

contratadas um total de 184.316,9619 OTN's e liberadas 115.078,2082. 

Portanto, no laudo complementar, fl. 3039, verso, foi mantida a conclusão de 

que ante os totais de liberações apurados, ou seja, quantidade de OTN's 

liberadas inferior à contratada, não foi constatado prejuízos ao DEMHAB. 

Desse modo, merece a improcedência da ação, já que não 

comprovados prejuízos ao autor e tampouco a conduta dolosa ou culposa dos 

requeridos. 

Isto posto, rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e 

passiva, com base no art. 269, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente ação ajuizada pelo DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMHAB - contra SUCESSÃO DE DILAMAR VALLS MACHADO, ALVARO 

PETRACO DA CUNHA e MATRIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA 

G< S 001/201:1/4680323 001/1.05.02(-i()!]()/ <J 
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Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios de R$ 5.000,00 para o procurador de cada parte 

requerida, consoante o art. 20, §4° do CPC. 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

Porto Alegre, 01 de dezembro de 2014. 

Cristina Luisa Marquesan da Silva 
Juíza de Direito 

lO 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ( A) DE DIREITO 
DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DA COMARCA DE 

PORTO ALEGRE/RS. 

PROCESSO NQ 
001/1.14.0234215-3 

MATRIZ CONSTRUTORA LTDA. (em Recuperação Judicial), já 

qualificada nos autos da Ação de Recuperação Judicial, vem, respeitosamente, ante Vossa 
Excelência, por um de seus advogados, requer a juntada do edital, em anexo, disponibilizado 

em 19 de Março de 2015, na Edição n9 5.519. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Porto Alegre, 06 d 2015. (l 
,. 

EDEJROS FERNANDES 

OAB/RS 4041 

Av. Crlos Gomi'.S. 32.8 Conjs. 712, 7".3 e 714- CEP 90480-000- Porto Alegre- RS 
F;:me: (5.1) 3328.?033- F<Jx: (51) 3328.6758- advogados@medeirosfernandes.com.br 

www.medeirosfernandes.com.br 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.14.0234215-3 (CNJ: .0291141-69.2014.8.21.0001) 

Vistos. 

1) Ciente da publicação do edital de fi. 437. 

2) Decorrido o prazo do edital de fi. 437, certifique-se. 

3) Ao Ministério Público, como requerido à 416 

Em 13/05/2015 

Eliziana da Silveira Perez, 

Juíza de Direito. 

···········---r ·~--:--········--·:-:---:--:-····---·-····-···--··----
Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 
Signatário: ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ 

N° de Série do certificado: 4EDB683802662401 F6E8645BD222D628 
Data e hora da assinatura: 13105!2015 16:30:1 B 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço 
http://www.ljrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 
0011140234215300120151519327 
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Ministério Público do Rio Grande do Sul 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO DE 

EMPRESAS DE PORTO ALEGRE 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
V ARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESSAS E FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 1.14.0234215-3 
RECUPERAÇÃO JUD!ClAL: Matriz Construtora Ltda. 

MM. Juíza: 

Recebidos estes autos em carga em 18 de 
maio de 2105, segunda-feira, conforme registro de ingresso de autos do 
Ministério Público. 

Reitera o Ministério Público os termos da 
manifestação presente à fl. 416, postulando nova vista destes autos, com a 
carga conjunta dos autos do processo de recuperação judicial de Yurgel 
Obras Civis Ltda., bem como dos respectivos balancetes. 

quinta-feira. 
Porto Alegre, aos 21 de ma10 de 2015, 

e 
Promoto de Justiça 

AV. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 80/5° TORRE NORTE - CEP 
PORTO ALEGRE, RS 

Fone: (51)32951445 e-mail: pjfc@mp.rs.gov.br 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 

VISTA 

FAÇO estes autos com v· 

Em §JS__a_f_l.f 

+ 
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I 
Ministério Público do Rio Grande do Sul 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS DE PORTO ALEGRE 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
V ARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS 
PROCESSO 1.14.0234215-3 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Matriz Construtora Ltda. 

MM. Juiz: 

O Ministério Público, ante o conteúdo 
da peça de fls. 417 e 418, da empresa em recuperação, na qual é 
apontada atuação do DEMHAB, fl. 409, requer a intimação deste, para 
posicionamento a respeito. 

Após, requer imediata nova vista. 

Porto Alegre, aos 15 de junho de 2015, 
segunda-feira. 

/<7 
Winfri e,-----

Prom or de Justiça 

AV. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, S0/5° TQRRE NORTE- CEP 90050190-
PORTO ALEGRE, RS 

Fone: (51)32951445 e-mail: pjfc@mp.rs.gov.br 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER WDICIÁRIO 

001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 

Vistos. 

1.0 Departamento Municipal de Habitação - DEMHAB - referiu, à fi. 409, 

que o plano de recuperação apresentado seria rudimentar, uma vez que estaria 

amparado em eventuais ganhos por prestação de serviços num empreendimento do 

Programa "Minha Casa Minha Vida", em um terreno da empresa Yurgel Obras Civis Ltda, 

o qual estaria sendo objeto também da recuperação da última (matrícula 178.913). 

Intimada, a recuperanda manifestou-se às fls. 417/418 aduzindo que a 

recuperação da Yurgel está sendo feita em parte do terreno, e a destes autos, num 

contrato de prestação de serviços para construção de 1052 apartamentos , referente à 

matrícula 178.913, observando que várias restrições que constavam às fls. 410/414 já 

foram canceladas, acostando nova cópia às fls. 419/425. 

Em que pese a discussão sobre o plano de recuperação apresentado deva 

ocorrer na forma prevista na lei, ou seja, mediante a oposição de objeção ao plano, na 

forma disposta no art. 55, da LREF, considerando que a questão levantada pelo credor diz 

relativamente, também, à recuperação judicial da empresa Yurgel, intime-se a Demhab 

para se manifestar quanto aos termos da petição da recuperanda de fls. 417/418 e 

documentos juntados, para posterior análise. 

Observo que a questão incidental acima referida não suspende o 

andamento do processo recuperacional. assim como a manifestação de fi. 409 não 

substitui eventual direito que deve ser buscado com a objeção ao plano de paga"lnento, a 

qual deverá ser interposta na forma e nos prazos legais. 
'-.-:,o 

---. ~ - - 2.Considerando que disponibilizado o edital dê· fi. 437 ··na data de 

· \i ·-:19.03.2015, certifique-se o decurso do prazo para eventual oposição de objeções ao 

plano de pagamento. 

~m eventual manifestação do Dehmab 

intime-se o~istrador e, após, ao Ministério Público. 

Intimem-se. 

Em 23/06/2015 

Eliziana da Silveira Perez 
juíza de Direito 

referente ao item "1", 

-_ "-' 

. ;/ 
supra, (_. 

'-; 

,-,, .. -.. , -. ' 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Juízo: Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Comarca de Porto 
Alegre 
Processo n': 00111.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 
Tipo de Ação: Recuperação de Empresa 
Autor: Matriz Construtora Ltda 
Réu: Matriz Construtora Ltda 
Local e data: Porto Alegre, 22 de julho de 2015. 

CERTIDÃO 

CERTIFICO E DOU FÉ que, o Edital de fl(s).408, foi disponibilizado na 

Edição n°5.519, do Diário da Justiça de 19-3-15, na página n° 2, sem 

apresentação de objeções ao plano de pagamento. 

Porto Alegre, 22 de julho de 2015 

:Mat.: 1296-8277. 

Endereço: Rua Manoe\ito de Orne\las, 50- Praia de Belas- Porto Aiegre- CEP-. 901 í0230- Fone: 
5 í -3210-6500 

CNJ 0291141-69.2014 8.21 0001 csa- 62-41-0011201512441014 1 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 364/2015, expedida 

em 22 de julho de 2015, foi disponibilizada na edição nº 5607 

no Diário da Justiça Eletrônico do dia 27/07/2015, 

considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, 

-, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou 

fé. 

001/1.14.0234215-3 (CNJ 

0291141-69.2014.8.21.0001) 

Matriz 

Joao 

Construtora 

Adalberto 

Ltda (pp. 

Fernandes e João 

Medeiros 

Claudio 

Medeiros Fernandes) X Matriz 

Construtora Ltda (sem 

representação nos autos) . 

Intimados: Mazzardo e Coelho 

Advogados Associados (pp. Angelo 

Santos Coelho) e Departamento 

Municipal de Habitação (pp. 

Fernando Damiani de Oliveira, Luis 

Carlos Pellenz, Jose Natal Araujo 

de Souza, Antonio Fernando 

Moussalle e Leandro Celente dos 

Santos). Vistos. 1.0 Departamento 

Municipal de Habitação - DEMHAB -

referiu, à fl. 409, que o plano de 

recuperação apresentado seria 

rudimentar, uma vez que estaria 

amparado em eventuais ganhos por 

1 



ESTADO DO AIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIARIO 

posterior análise. Observo que a 

questão incidental acima referida 

não suspende o andamento do 

processo recuperacional, assim como 

a manifestação de fl. 409 não 

substitui eventual direito que deve 

ser buscado com a objeção ao plano 

de pagamento, a qual deverá ser 

interposta na forma e nos prazos 

legais ... Intimem-se. 

Porto Alegre, 74/or/t'J 

Escrivão( á) I O · Ajudante 



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
COORDENAÇÃO JURÍDICA 

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara da Falências ... 

001/1.14.0234215-3 

O Departamento Municipal de Habitação, autarquia por força 
da lei municipal 2902/65, representado pelo procurador municipal que subscreve, 
vem diante de V.Exa. dizer e requerer o seguinte: 

~ 

De fato, a empresa recuperanda Yurgel Obras Civis está pedindo E 
diretrizes junto ao Município em vista a empreendimento na sistemática Minha Casa -2 

"' Minha Vida. " 
~ 
~ 

A empresa Matriz, recuperanda neste processo, juntou um contrato Z 
;)l de prestação de serviços, e nele consta que os projetos seriam sobre o bem de ;;. 

matrícula 147.513, da Terceira Zona Imobiliária. ~ 

(.:J:> 

--, Ora, deste terreno original, parte foi vendido, sob autorização ~ 
deste juízo na Recuperação da empresa Yurgel Obras Civis, sem qualquer projeto de ~ 
fracionamento aprovado pela municipalidade. ~ 

~ 
Ficou como remanescente o terreno de matrícula 178.913, onde a ~~ 

Yurgel pretende aprovar projetos habitacionais. s 
Assim, pelo que consta no contrato de prestação de serviços, o 

terreno original estava com base para as duas recuperações. Assim se diz, pois a 
presente recuperação é dependente da recuperação da Yurgel Obras Civis. Se lá não 
se recuperar essa empresa, aqui prejudica a Matriz, pois está a depender deste 
contrato de prestação de serviços. 

O terreno de matrícula 178.913, remanescente da origem 147.513, 
contém ainda inúmeras restrições não canceladas, e assim permanecendo, inviável 
qualquer registro de projeto. Sem projeto registrado e sem construção, infactível o 
referido contrato de prestação de serviços. 



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
COORDENAÇÃO JURÍDICA 

A sentença juntada diz respeito a uma ação cível que não atinge o 
crédito do DEMHAB, que é objeto de habilitação mediante impugnação 
001/1.15.0024935-2, cujo inadimplemento fundamentou o pedido de falência. A 
cópia juntada refere-se a outra ação cível, sem trânsito em julgado. 

O DEMHAB não quer em nada prejudicar a recuperanda Matriz, 
mas apenas pretende reaver o que puder de uma dívida confessada, e cujas notas 
promissórias garantidoras nunca foram pagas. Trata-se de dinheiro público não 
disponível. 

Aceito o crédito do DEMHAB, de R$ 3.053.602,21, inviabilizado 
o plano de recuperação, que visa o valor aproximado de R$ 1.007.724,21. 

Deferimento. __ /--~ 
~ / 

Porto Alegre, 06 (!~ agosto de'ZO~ 
• • 

Luís Cls ~J{~ , 
ProcuradOI1\lunicipaL . 
Matrícula 673.4 72 

OAB/RS 21.694 



EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO 
DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DA COMARCA DE 

PORTO ALEGRE/RS. 

PROCESSO NO 
001/1.14.0234215-3 

MATRIZ CONSTRUTORA LTDA. (em Recuperação Judicial),~á 

qualificada nos autos da Ação de Recuperação Judicial, vem 
~ 

dizer e requerer o que segue: ~ 
;; 

"' 1. A Recuperanda enquanto aguarda a definição do Quadro Geral t!e 
Credores está operacionalizando o contrato, que juntou aos autos com a petição inicial, qle 
mantém com a Yurgel Obras Civis Ltda. (fls. 69/71). 

2. A Yurgel Obras Civis Ltda, em recuperação Judicial, transacionou com 
a empresa CONSTRUTORA 2Z LTDA. sociedade empresária com sede na cidade de Berito 
Gonçalves (R$), na Rua Treze de Maio, 581, Lj 116, Bairro Centro, inscrita no CNPJ/ MF sib 
nº 07.592.450/0001-60, representada por seus sócios, FABIO POLLETO ZIETOUE, brasileif:b, 
casado pelo regime de comunhão parcial de bens, Eng. Civil, Carteira de ldentidaiie 
5056241523, CPF 761.324.980-87 e FELIPE ZANDONA, brasileiro, casado pelo regime ~ 
comunhão parcial de bens, Eng. Civil, Carteira de Identidade, 605534449762, óeF 
900.502.820-34, DOIS LOTES dos quatro que resultaram de novo fracionamento da área ga 
matrícula 178.913 do Cartório do Registro de Imóveis da 3i!:. Zona de Porto Alegre, já 
excluída a área vendida anteriormente à empresa AUGUSTO DALL OGLIO & CIA. LTDA., com 
a seguinte descrição, somente os lotes 2 e 3 que deverão estar livre de ônus: 

A) lote 2: BAIRRO: RESTINGA. IMÓVEL: Um terreno com área 
total de 17.415,85 m2, medindo 80,25m de frente à sudeste 
para a rua Wenceslau Fontoura, fazendo um ângulo de 90 graus 
com a divisa sudoeste onde mede 217,02m entestando com 
terras que são ou foram de propriedade de Amado Perrone e 
João Carlos Conrad, fazendo um ângulo de 90 graus com a 
divisa noroeste onde faz frente à rua Jessú de Oliveira Silva 
onde mede 80,25. fazendo um " de 90 graus com a divisa 
nordeste onde mede 217.0 m. fazen o parte integrante da 
matricula 178.913, já menci nada. 

B) lote 3: BAIRRO: RESTI GA. IMÓ L: Um terreno com área 
total de 18.692,63 m2, me indo ,25m de frente à sudeste 
para a rua Jessú De Olivei a s· a, fazendo um ângulo de 90 

Av. Carlos Somes, 32-'3-.... 'ti:· 712, 713 e 714- CEP 90480-000- Porto A:egre · RS 
Fere. (51) 3328.2033- : (S , 3328.6758- advogados@medeírosfernandes.com.hr 

www.medeirosfernandes.com.br 



graus com a divisa sudoeste onde mede 232,93m entestando 
com terras que são ou foram de propriedade de Amado Perrone 
e João Carlos Conrad, fazendo um ângulo de 90 graus com a 
divisa noroeste onde faz divisa com próprios do Município De 
Porto Alegre onde mede 80,25, fazendo um ângulo de 90 graus 
com a divisa nordeste onde mede 232,93 m, fazendo parte 
integrante da matrícula 178.913, já mencionada. 

3. A requerente anui na cessão dos direitos e obrigações do contrato 
que tem com Yurgel para a empresa compradora acima o contrato já mencionado pela 
quantia de R$1.755.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta e cinco mil reais) referentes 
a sua participação de 1,50% sobre o VGV {valor geral de vendas) correspondente a 1.056 
apartamentos, no valor unitário de R$135.000,00 cada um que serão pagos da seguinte 
maneira, para a elaboração dos projetos mencionados na cláusula segunda do contrato, 
mencionado no item 1, de 28.05.2014: 3a) 10 (dez) unidades habitacionais, tipo minha casa 
minha vida, conforme projeto, todas nos últimos pavimentos; 3b) mais R$330.000,00 
(trezentos e trinta mil reais) a serem liberados em dinheiro em parcelas de R$30.000,00 em 
cada etapa da construção ou recebimento de financiamento e em datas e fatos ali 
mencionados cláusula terceira. 

4. Então, a recuperanda respeitou e viabilizou o contrato que tinha com 
a YURGEL OBRAS CIVIS LTDA., também em recuperação, anuindo com a cessão dos direitos 
e obrigações para a compradora no mesmo sentido, quanto à elaboração e à aprovação de 
projetos, nos termos da cláusula anterior, ressalvando a responsabilidade subsidiária da 
cedente, fazendo com que os primeiros resultados se destinem à liquidação dos contratos 
trabalhistas. 

S. Os valores recebidos ou de resultado do andamento da empresa 
serão destinados em parte ao pagamento dos credores, quando da homologação do plano e 
do quadro de credores, que for publicado. 

Ante o exposto, requer se digne Vossa Excelência, ouvido o 
Administrador Judicial e o MP, homologar o presente viabilização do contrato das fls. 69/71 
com a cessão de direitos e obrigações, ressalvada a responsabilidade subsidiária originária, 
autorizando os pagamentos dos credores quando formado o QGC definitivo nos termos do 
contrato anexo. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Porto Alegre, 12 d 

/ . 
Adv. JOÃO A ALBERTO M DE/ROS FERNANDES 

OAB/RS 4041 

Av. Carlos Gomes, 328 • Conjs. 712, 713 e 714- CEP 90480-000- Porto Alegre- RS 
Fone: (51) 3328.2033- Fax: (51) 3328.6758 advogados@medeirosfernandes.com.br 

www.medeirosfernandes.com.br 



CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFER~NCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FIRMADO EM 28.05.2014 ENTRE 
YURGEL OBRAS CIVIS LTDA E MA TRIZ CONSTRUTORA L TOA. PARA A 
CONSTRUTORA 2Z L TOA. 

Pelo presente instrumento, de um lado, YURGEL OBRAS CIVIS L TOA., CNPJ. 
91642421.0001171, em recuperação judicial, com sede na Rua Comendador Coruja, 
316/01, no Bairro Floresta, na cidade de Porto Alegre, representada neste ato pelo 
seu sócio gerente Teima Kaplansky Yurgel, CPF 010.251.800-97, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, residente e domiciliado nesta capital, ao final assinado, 
simplesmente denominada "CEDENTE"; do outro lado, CONSTRUTORA 2Z L TOA, 
inscrita no CNPJ sob n°. 07.592.450/0001-60, com sede na Rua Treze de Maio, n 581 
LJ 116, Bairro Centro, em Bento Goncalves IRS, neste ato, representada por seus 
sócios Fabio Polleto Zieto/ie, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de 
bens, Eng. Civil, Carteira de Identidade 5056241523, CPF 761.324.980-87, e Felipe 
Zandona, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, Eng. Civil, 
Carteira de Identidade 60553449762, CPF 900.502.820-34, de ora em diante 
chamada simplesmente de "CESSIONÁRIA" pessoa jurídica de direito privado ao 
final assinado, por último, MATRIZ CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 
91642421.0001171, na Rua Comendador Coruja, 316/03, no Bairro Floresta, na 
cidade de Porto Alegre, representada neste ato, pelo seu sócio gerente Regina 
lanklevich Yurgel, de ora em diante chamado simplesmente de ANUENTE, têm, entre 
si, como justo e contratado o que se segue: 

PRIMEIRA A CEDENTE cede e transfere à CESSIONÁRIA parte dos direitos e 
obngações do "Contrato de Prestação de serviços" firmado em 28.05.2014 com a 
ANUENTE que se encontra às fls. 69171 do Processo de Recuperação Judicial de n° 
001!1.14.0234215-3 da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e 
Falências de Porto Alegre!RS e de conformidade com a cláusula 2.3.3.2 do "Contrato 
de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com Pagamento em Área a ser edificada 
no mesmo local e outras avenças" assinado com a CESSIONÁRIA 11.12.2014, 
reservando a sua responsabilidade subsidiária, pelas cláusulas e condições a seguir 
expressas. 

Parágrafo Primeiro 

SEGUNDA A CESSIONÁRIA está adquirindo da CEDENTE parte do imóvel que 
assim se descreve e caracteriza; matrícula número 178.913 do Cartório de Registo 
de Imóveis da 3' Zona de Porto Alegre sobre a qual está aprovando um projeto de 
loteamento, cujo estudo de viabilidade faz parte integrante deste instrumento, 
composto de 4 terrenos (Lotes 1, 2, 3 e 4) destinados à construção, além de áreas de 
uso comum e destinadas ao traçado viário, dos quatro lotes os lotes 2 e 3 fazem 
parte deste contrato de Promessa de Compra e Venda a saber: 

A) Lote 2- Um terreno com área total de 17.415,85 m2, medindo 80,25m de frente à 
sudeste para a rua Wenceslau Fontoura, fazendo um ângulo de 90 graus com a 
divisa sudoeste onde mede 217,02m entes/ando com terras que são ou foram sJ-e 
propriedade de Amado Perrone e João Carlos Conrad, fazendo um ângulo de 90 
graus com a divisa noroeste onde faz frente à rua Jessú de Oliveira Silva onde 
mede 80,25, fazendo um ângulo de 90 graus com a divisa nordeste onde mede 
217,02 m. jJ j 

;53 iJf l c,rv !b 



8) Lote 3- Um terreno com área total de 18.692,63 m2, medindo 80,25m de frente à 
sudeste para a rua Jessú De Oliveira Silva, fazendo um ângulo de 90 graus com a 
divisa sudoeste onde mede 232,93m entestando com terras que são ou foram de 
propriedade de Amado Perrone e João Carlos Conrad, fazendo um ângulo de 90 
graus com a divisa noroeste onde faz divisa com próprios do Município de Porto 
Alegre onde mede 80,25, fazendo um ângulo de 90 graus com a divisa nordeste onde 
mede 232, 93m. 

TERCEIRA: Pelo presente instrumento a CESSIONÁRIA confirma a contratação da 
ANUENTE, MATRIZ CONSTRUTORA LTDA., em substituição à CEDENTE, para 
elaborar e aprovaros seguintes projetos, sobre os terrenos acima especificados: 

a)Eiaboração de anteprojeto de loteamento para obtenção de Diretrizes. 
b)Eiaboração de Estudo de Viabilidade Urbanística. 
c)Eiaboração de Projeto Urbanístico de Loteamento . 

. "' d)Eiaboração de Projeto Geométrico das vias. 
e)Eiaboração de Projeto Hidro sanitário do Loteameqto. 
f)Eiaboração de Projeto Pluvial de Loteamento. 
g)Eiaboração de Projeto Elétrico do Loteamento. 
h)Eiaboração do Memorial descritivo dos lotes resultantes para fins de Registro. 
/)Projeto Arquitetônico dos prédios a serem construídos no Loteamento. 

Parágrafo Primeiro. Está a ANUENTE desobrigada da execução dos seguintes 
serviços: 
j)Projeto Estrutural dos prédios a serem construídos no Loteamento. 
k)Projeto Hidro sanitário dos prédios a serem construídos no Loteamento. 
/)Projeto Pluvial dos prédios a serem construídos no Loteamento. 
m)Projeto Elétrico dos prédios a serem construídos no Loteamento. 
n)PPCJ dos prédios. 
o)Providenciar documentos técnicos necessários registro da incorporação do projeto 
no registro de Imóveis competente. 

Parágrafo segundo- Todos os laudos, taxas, copras, ARTs, necessanas para a 
aprovação dos projetos já estão inclusos nos valores abaixo descritos. 

QUARTA: Pelos serviços acima referidos, a CESSIONÁRIA dará em pagamento 10 
(dez) unidades habitacionais a serem construídas no empreendimento todas de 
último pavimento e com laje impermeabilizada na cobertura e escada de acesso, e 
mais R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) a serem pagos da seguinte maneira: 

a) R$ 30.000,00 a serem pagos, em até 24 horas após o recebimento da 1a 
parcela de obra, do contrato de construção da torre 1 do Lote 2, a ser firmado entre a 
Contratante e agente financeiro. 
b) R$ 30.000,00 a serem pagos, em até 24 horas após o recebimento da 1a 
parcela de obra, do contrato de construção da torre 2 do Lote 2, a ser firmado entre a 
Contratante e agente financeiro. 
c) R$ 30.000,00 a serem pagos, em até 24 horas após o recebimento da 1a 
parcela de obra, dó contrato de construção da torre 3 do Lote 2, a ser firmado entre a 
Contratante e agente financeiro. J/ 

~- 4 ~ ·,Vlt 



. -----

d) R$ 30.000,00 a serem pagos, em até 24 horas após o recebimento da 1 a 
parcela de obra, do contrato de construção da torre 4 do Lote 2, a ser firmado entre a 
Contratante e agente financeiro. 

e) R$ 30.000,00 a serem pagos, em até 24 horas após o recebimento da 1a 
parcela de obra, do contrato de construção da torre 5 da Lote 2, a ser firmado entre a 
Contratante e agente financeiro. 
f) R$ 30.000,00 a serem pagos, em até 24 horas após o recebimento da 1 a 
parcela de obra, do contrato de construção da torre 1 do Lote 3, a ser firmado entre a 
Contratante e agente financeiro. 
g) R$ 30.000,00 a serem pagos, em até 24 horas após o recebimento da 1a 
parcela de obra, do contrato de construção da torre 2 , do Lote 3, a ser firmado entre 
a Contratante e agente financeiro. 
h) R$ 30.000,00 a serem pagos, em até 24 horas após o recebimento da 1 a 
parcela de obra, do contrato de construção da torre 3 do Lote 3, a ser firmado entre a 
Contratante e agente financeiro. 
i) R$ 30.000,00 a serem pagos, em até 24 horas após o recebimento da 1a 
parcela de obra, do contrato de construção da torre 4. da Lote 3, a ser firmado entre a 
Contratante e agente financeiro. · ', "·" 
j) R$ 30.000,00 a serem pagos, em até' 24 horas após o recebimento da 1a 
parcela de obra, do contrato de construção da torre 5 do Lote 3, a ser flrmado entre a 
Contratante e agente financeiro. 
k) R$ 30.000,00 a serem pagos, em até 24 horas após o recebimento da 1a 
parcela de obra, do contrato de construção da torre 6 do Lote 3, a ser firmado entre a 
Contratante e agente financeiro. 

PARÁGRAFO 1': As promessas de compra e venda dos 10 (DEZ) apartamentos 
acima referidas serão outorgadas e quitadas, na mesma ocasião em que a 
CEDENTE assinar a escritura de compra e venda dos imóveis referidos, na cláusula 
SEGUNDA. 

PARÁGRAFO 2': Os boxes de estacionamento deverão pertencer às unidades. 

PARÁGRAFO 3': A área descoberta situada na cobertura dos apartamentos dados 
em pagamento será de uso exclusivo dos apartamentos da ANUENTE e será 
entregue impermeabilizada, com pavimentação e escada metálica de acesso. 

PARÁGRAFO 4°: O custo das construções das áreas cobertas possíveis de serem 
executadas nas coberturas será de responsabilidade da ANUENTE. 

PARÁGRAFO 50: Todas as parcelas acima referidas sofrerão correção monetária 
calculada até o dia do pagamento desde a data da assinatura deste contrato pelo 
índice do INCC. 

PARÁGRAFO 60: As 11 (letras "a" a "k') parcelas referidas no caput desta cláusula 
terão a força de titulo executivo extrajudicial, nos termos o inciso 11 do art. 585 do 
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CPC, quando implementada a condição, e cada uma corresponde à numeração de 
cada bloco de 96 apartamentos a serem construídos). 

PARÁGRAFO 70: Todos os valores monetários deste contrato serão reajustados na 
mesma proporção dos valores de venda efetivamente praticados na comercialização 
das unidades do empreendimento, haja vista que foram calculados para um valor 
básico de R$ 135.000,00 por unidade habitacional. 

QUINTA: O não pagamento dos valores acima referidos na data aprazada por parte 
da CESSIONÁRIA dará direito à Matriz Construtora Lida. receber uma multa 2% e 
juros de 1% pela mora e 10% do valor devido a título de cláusula penal que fica aqui 
instituída. 

SEXTA: Todas taxas e emolumentos necessários ao cumprimento deste contrato 
serão de responsabilidade da CESSIONÁRIA. 

SÉJIMA: O presente instrumento é sob a condição expressa de sua irrevogabilidade 
e irretratabilidade, ressalvado a eventualidade da não obtenção do financiamento por 
parte da CESSIONÁRIA, renunciando os Contratantes expressamente à faculdade de 
arrependimento concedida pelo art. 420 do éocligo:Civil. 

' \' 
li 

Parágrafo Primeiro - Na eventualidade de não obtenção do financiamento, por parte 
da CESSIONÁRIA para a execução da obra, ficam as prestações referidas na 
Cláusula QUARTA deste contrato, canceladas, não restando neste caso qualquer 
cobrança, por parte da ANUENTE, não dando o direito à CESSIONÁRIA ao 
ressarcimento de quaisquer valores pagos a titulo de laudos e outras taxas 
necessárias ao bom andamento deste contrato. 

O/TA VA: Fica estabelecido entre as partes, que por ocasião da assinatura de compra 
e venda de cada área pela CESSIONÁRIA, a mesma fornecerá à ANUENTE e à 
CESSIONÁRIA um seguro de garantia de obra. 

/--. NONA: As obrigações, dívidas e responsabilidades que decorrerão para a 
CESSIONÁRIA, da escritura pública de compra e venda, serão garantidas no mesmo 
ato e as que decorrem deste Contrato são garantidas neste ato pela fiança (dos 
sócios, juntamente com suas esposas, assumindo a condição de fiadores, sem 
qualquer condição ou ressalva, passando a serem devedores solidários, entre eles e 
com a CESSIONÁRIA, e principais pagadores da dívida e cumprimento das 
obrigações decorrentes da mencionada escritura, renunciando expressamente aos 
benefícios dos artigos 827, 835, 837 e 838 do Código Civil. 

DÉCIMA: Fica sem efeito e revogado o contrato, assinado em 11.12.2014, entre 
CESSIONÁRIA e a ANUENTE, por tratar sobre o mesmo negócio e faltar a figura e 
interferência da cedente e responsável subsidiária. 

DÉCIMA PRIMEIRA :Todas as notificações e comunicações entre as Partes, 
relativamente ao presente contrato e ao negócio através dele contratado, poderão ser 
feitas às pessoas e endereços abaixo indicadas: 



.' ,"' 

a) à CEDENTE e ANUENTE: Rua Comendador Coruja, 316, Lj 03, Bairro 
Floresta- Porto Alegre- RS, Fone: 051(99177000), CEP. 90.220-180 ou e-mail
telmoyurgel@gmail.com. 

b) à CESSIONARIA: Rua Treze de Maio, 581, Lj 116, Bairro Centro - Bento 
Goncalves, /RS, Fones- 54 30552077, 54 91430401, CEP. 95.700 -000 ou e-mail
fabio@doisz.com.br 

PARAGRAFO 10: As notificações e comunicações que envolvam situações sujeitas 
a prazos, na forma deste contrato, serão consideradas tempestivas desde que, 
dentro do respectivo prazo, sejam (i) entregues, sob protocolo, nos endereços 
indicados no item 3.1., por email, ou (ii) protocoladas, para posterior entrega, junto ao 
Cartório Especial de Titulas e Documentos desta Capital. Adicionalmente, serão 
aceitas e tidas por efetivas as notificações e comunicações feitas por e-mail, desde 
que aos endereços eletrônicos acima referidos, considerando-se recebidas no dia em 
que remetidas. 

PARAGRAFO 20: As Partes obrigam-se, uma frente à outra. a comunicar toda e 
qualquer alteração de seus endereços, físico ou eletrônico. 

As partes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de Porto Alegre, RS para 
dirimirem questões oriundas do presente instrumento renunciando desde já a 
quai\IUE>routro por mais especial e privilegiado que se apresente. 

,agc>sto de 2015. 

TOA. - ANUENTE 

TESTEMUNHAS: 

11 2"TABELIONATODENOTAS-GARCEZ . .f.""&-': 
DORIANE GARCEZ DE GARCEZ-Tabeliã De.lgnoda 'S.it,.? 

RIJa Saldanlla Morinho, n" Jlla- Cerrtn>- Bonlo Goi\Çell'eo- RS- fo .. : (54} 30õ&-2022 ~: 
---R~Conheço ã:'ÃÜi"ÊNríêiÕÃÕEda;"tÍrmas de FELIPE ZANDONA e FA~i'Q 

POLETTO ZIETOLIE, indicadas com a seta. Dou fé. Selo Di~•ita! 
0040.01.1500002.31617a 3161 B 

Em testemunho '{ _ _ da ~erdade. 
Bento Gonçalves/R$, 7 de agosto-de -2015 

VANESSA CARRAR~~ 7-)ctevente Autorizada 
Emol: RS 10,80 +Selo dig~al: R$ 0,~ .• 15:02:29 fl13597-279154 35 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 443/2015, expedida 

em 27 de agosto de 2015, foi disponibilizada na edição nº 

5631 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 28/08/2015, 

considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, 

em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou 

fé. 

001/1.14.0234215-3 

0291141-69.2014.8.21.0001) 

(CNJ 

Matriz Construtora Ltda (pp. 

Joao Adalberto 

Fernandes, João 

Medeiros 

Claudio 

Medeiros Fernandes e Luis 

Carlos Pellenz) X Matriz 

Construtora Ltda (sem representação 

nos autos}. Intimado: Mazzardo e 

Coelho Advogados Associados (pp. 

Angelo Santos Coelho). Vista ao 

administrador. 

Porto Alegre, f21/0'J /7015 

Escrivão(ã) I Ofic& 



MAZZARDO & COElHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

destle 1986 

SUBSTABELECIMENTO 

Processo no: 

ANGELO SANTOS COELHO, brasileiro, casado, 

advogado, inscrito na OAB/RS sob o no 23.059, com escritório profissional situado à 

Rua Barão de Ubá, no 621, Bairro Bela Vista, Cidade Porto AlegrejRS, 

SUBSTABELECE COM RESERVA DE PODERES na pessoa de RODRIGO 

USSENCO NUNES, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, inscrito na OAB/RS 

46E246, os poderes conferidos através de Instrumento Particular de mandato 

juntado nos autos da presente. 

Porto Alegre 5 de ag sto de 2015. 

ANGELO SAN COELHO 
.._ ___ --...AB/RS 23.059 

Rua Barão de Ubá, 62!- Bela Vista- Porto Alegre- Cep: 90450-090 
Fone: 51 3331 0!00 ... - e-mai/: ma::::::ardoecoelhorWmazzardoecoelho.com.br 

11~1'11'. ma:::.ardoecoelho. com.br 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO J 

DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FAL~NCIAS DA COMARCA DE 
PORTO ALEGRE/RS. 

PROCESSO Nº 
001/1.14.0234215-3 

" '-"' ., 
0' (,)l 

MATRIZ CONSTRUTORA LTDA. (em Recuperação Judicial), jff, 
qualificada nos autos da Ação de Recuperação Judicial, verri;' 
respeitosamente, ante Vossa Excelência, por um de seus 
procuradores, se manifestar sobre o parecer do Ministério Público das 
fls. 463/465, como segue: 

1. Reporta-se e ratifica integralmente à petição das fls. 417/418 e 
informa que o indeferimento do pedido de homologação de contrato no processo da recuperação da 
Yurgel Obras Civis Ltda. (processo 001/1.07 .0216873-8), mencionado no parecer do Parquet, foi feito 
porque a douta Juiza do Processo entendeu que a recuperação se encaminhava para ao 
encerramento, pois falta pagar apenas alguns credores retardatários (aproximadamente cinco) 
porque ainda não tiveram suas habilitações julgadas. Todas as penhoras do terreno da matrícula 
178913 (fls. 419/425) estão em processo de cancelamento por pagamento. 

Então a recuperação da Yurgel Obras Civis com quem a Matriz 
celebrou um contrato para apresentar os projetos é 100% viável e o terreno está livre para a 
negociação com a construtora para a efetivação do empreendimento. A impugnação do DEMHAB é 
vazia de verdade e seriedade e em contramão da documentação juntada, especialmente projetos 
perante o próprio Munícipio. O ataque do DEMHAB é ideológico, porque ele colaborou por muitos 
anos em favor dos invasores do referido terreno, que hoje está livre e a empresa está em final de 
recuperação, obedecendo fielmente o plano. 

2. A decisão que indeferiu a homologação da transação, que beneficia 
a Matriz, está suspensa, nos termos do acórdão do agravo de instrumento 70067286146 da Quinta 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande doS . 

3. A certidão de fls. 443 confirma qu não houve objeção ao plano, o 
que o Demhab discute é o seu crédito, objetivando u a fatia maio do que as dos demais credores. 
A decisão preclusa da fi. 442 estabelece que esta ques ão incident "não suspende o andamento do 
processo recuperacional", e nestas condições não há arque qu se falar em convocação de comitê 
conforme já dito na petição das fls. 132/133. 

' 
Av, Carlos Gomes, _i2S f:onjs. 712, 72.3 e 714- CEP 90480-000- Porto Alegre- RS 

Fone: 15 ·:) 3328.2033 F•;x: (51) 332.8.6758 - advogadcs@:nedeirosfernandes.com.br 
www.medeirosfernandes.com.br 



Ante o exposto, requer se digne Vossa 
publicação do quadro geral de credores e homologar o plano de 
requerimentos feitos nas petições supramencionadas. 

Nestes termos, ped<'-cl<!!< 

Porto Alegre, 2 

Excelência, determinari;/ 
fls. 161/287, ratificara 

DEIROS FERNANDES 
OAB/RS 4041 

Av. Carics Gorrcs, 328 Conjs 712, 713 e 714- CEP 90480-0CO- Por~o Alegre- RS 
Fone·_ {5:) 3328 2033 -Fax: ;s1) 3328.6758 - e~dvogados@11edeirosfernand<:'s.co::t.br 

www.medeirosfernandes.com.br 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
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\,··-~ RS ~/// 

N' 70067286146 (N' CNJ: 0413992-31.2015.8.21.7000) 
2015/CIVEL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 

l()O 
QUINTA CÂMARA CÍVEL J 

N' 70067286146 (N' CNJ: 0413992-
31.2015.8.21.7000) 

YURGEL OBRAS CIVIS L TDA 

YURGEL OBRAS CIVIS L TDA - EM 
RECUPERACAO JUDICIAL 

DESPACHO 

Vistos etc. 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

AGRAVANTE 

AGRAVADO 

Trata-se de agravo de instrumento interposto por YURGEL 

OBRAS CIVIS L TOA. contra a decisão que, nos autos de seu processo de 

recuperação judicial, desacolheu o pedido de autorização de venda de 

imóveis e determinou o encaminhamento dos autos para encerramento do 

procedimento. 

O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fl.206). 

No caso em tela, defiro o efeito suspensivo pleiteado pela 

agravante por antever dano de difícil reparação, uma vez que o instituto da 

recuperação judicial, nos termos da Lei n' 11.101/05, deve ser eficaz no que 

tange à possibilitar a composição dos débitos de uma empresa frente a seus 

credores, como forma de viabilizar a manutenção daquela no meio 

econômico, sob pena de resultar na quebra da empresa, cujos efeitos 

transcendem as questões de ordem patrimonial, o que acarreta o prejuízo de 

incerta reparação antes mencionado. 

Oficie-se ao Juízo de 1 o Grau a fim de que sejam prestadas as 

informações que entender necessárias. 

1 



I ESTADO DO R\0 GRANDE _DO SUL 

PODER JUDICIARIO 
~ TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

' I 

\, ____ RS /,/: 

JLLC ~~\,{ _ • 

2015/CÍVEL 
N' 70067286146 (N'CNJ: 0413992-31.2015.8.21.7000) J 

Intime-se a parte agravada para que apresente contra-razões, 

querendo, no prazo de 1 O dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público. 

Diligências legais. 

Porto Alegre, 20 de novembro de 2015. 

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO, 
Relator. 

2 



Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul http://www.tjrs.j us.br/versao _ im pressao/impressao.php 

1 de I 

Poder judlc,ãritl 

Tribunal de justiça 
do Estado do Rio Grande do Sul 

Consulta de 1° Grau 
Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul 
Número do Processo: 1.07.0216873-8 
órgão Julgador: Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências: 2/1 (Foro Central 
(Prédio l!)) 

Julgador: 

Eliziana da Silveira Perez 

Despacho: 

Imprimir 

Vistos. 1.Ciente do agravo interposto (fls. 1749/1759), bem como da concessão do efeito suspensivo, conforme decisão 
de fls. 1791/1793. 2.Prestei as informações que seguem. 3.Diante do efeito suspensivo deferido, prejudicado o pedido do 
Ministério Público para intimação do Administrador da decisão de fls. 17 45/17 47, inclusive o cumprimento da parte final. 
Aguarde-se o julgamento do agravo. 4.Quanto ao ofício de fl. 1762, responda-se informando que as custas não podem 
ser reclamadas na recuperação judicial, diante no disposto no art 5°, da Lei 11.101/2005, uma vez que o processo 
trabalhista foi ajuizado em face da empresa devedora e não da recuperanda. Por outro lado, quanto aos créditos 
previdenciárias, da mesma forma, não se sujeitam à recuperaçao, visto que de natureza tributária, consoante do art. 187, 
do CTN. Devolvam-se os documentos de fls. 1763/1790. 

Data da consulta: 20/01/2016 Hora da consulta: 17:20:55 

Copyright © 2003- Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul- Departamento de Informática 

20/01/2016 17:2 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota no 15/2016, expedida 

em 29 de janeiro de 2016, foi disponibilizada na edição n° 

5723 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 01/02/2016, 

considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, 

em conformidade com o art. 4° da Lei n° 11.419/2006. Dou 

---- fé. 

001/1.14.0234215-3 

0291141-69.2014.8.21.0001) 

(CNJ 

Matriz Construtora 

Adalberto 

Ltda (pp. 

Joao Medeiros 

Fernandes, João Claudio 

Medeiros Fernandes e Luis 

Carlos Pellenz) X Matriz 

Construtora Ltda (sem representação 

nos autos). Intimado: Mazzardo e 

Coelho Advogados Associados (pp. 

Angelo Santos Coelho) . Diante do 

consignado pelo Ministério Público, 

intimem-se a recuperanda e o 

Administrador para se manifestar. 

PortoAiegre, c9)o!//h 

Escrivão~ Ajudante 



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO CENTRAL DE PORTO 
ALEGRE/RS. 

PROCESSO NO 001/1.14.0234215-3 

MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, síndico 
nomeado no processo de recuperação judicial da empresa MATRIZ 
CONSTRUTORA LTDA., vem, respeitosamente perante V. Exa., em atenção à 
nota de expediente n° 443/2015, dizer o que abaixo segue. 

Na manifestação de fls. 463/465 o Promotor de Justiça fez um 
breve relato do processo e ao final requereu fosse aprazada assembleia de 
credores para deliberar sobre o plano, sob o entendimento de que ainda que 
apresentada antes do início do prazo para objetar o plano, deve a mesma ser 
admitida e convocada assembleia geral de credores. 

À ft. 442 restou proferida a seguinte decisão: 

Vistos. 1. O Departamento Municipal de Habitação - DEMHAB -
referiu, à f!. 409, que o plano de recuperação apresentado seria 
rudimentar, uma vez que estaria. amparado em eventuais ganhos 
por prestação de serviços num empreendimento do Programa 
iMinha Casa Minha Vidat~ em um terreno da empresa Yurgel 
Obras Civis Ltda, o qual estaria sendo objeto também da 
recuperação da última (matrícula 178.913). Intimada, a 
recuperanda manifestou-se às fls. 417/418 aduzindo que a 
recuperação da Yurgel está sendo feita em parte do terreno, e a 
destes autos, num contrato de prestação de serviços para 
construção de 1052 apartamentos, referente à matrícula 178.913, 
observando que várias restrições que constavam às fls. 410/414 já 
foram canceladas, acostando nova cópia às fls. 419/425. Em que 
pese a discussJo sobre o plano de recuperação apresentado deva 
ocorrer na forma previsti.i na lei, ou seja, mediante a oposição de 
objeção ao plano, na form;. disposta no art. 55, da LREF, 
considerando que a qutstfio levantada pelo aedor diz 
relativamente, também, b ruüipc:tação judicial da empresa Yurgel, 
intime-se a Demha!J 03rá se manifestar quanto aos termos da 
petição da recuperanotJ ae fi;: 417/418 e documentos juntados, 
para posterior análise. Observo que a questão incidental 
acima referida não suspende o andamento do processo 
recuperacional, assim como a manifestação de fi. 409 não 
substitui eventual direito que deve ser buscado com a 
objeção ao plano de pagamento, a qual deverá ser 

·-



interposta na forma e nos prazos legais. 2.Considerando 
que disponibilizado o edital de fi. 437 na data de 
19.03.2015, certifique-se o decurso do prazo para 
eventual oposição de objeções ao plano de pagamento. 
3.Com eventual manifestação do Dehmab referente ao item di, 
supra, intime-se o Administrador e, após, ao Ministério Público. 
Intimem-se. 

Essa decisão foi publicada em 28 de julho de 2015, conforme 
comprova certidão de fls. 444/445. 

Já na fi. 443 está lançado que: ''CER71FICO E DOU FÉ que, o 
Edital de fl(s).408, foi díspombílizado na Edição n°5.519, do Diário da Justiça de 
19-3-15, na página n° 2, sem apresentação de objeções ao plano de 
pagamento. 

Como visto, restou certificado que não apresentadas objeções ao 
plano. 

De qualquer forma, ainda que a manifestação do DEMHAB seja 
considerada como objeção, com~ulsando os autos, o Administrador Judicial 
observa que não foi interposto recurso buscando modificação da decisão que 
descartou a manifestação de fls. 409 como objeção ao plano. 

Da mesma forma, a título de argumentação, vale asseverar que 
não foram reiterados os termos da petição de fls. 409 quando da publicação do 
edital de credores, ocasião em que iniciado o prazo de 30 dias para objetar o 
plano. Está consolidado pela Súmula 418, do STJ, que "É inadmissfvel o recurso 
especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de 
declaração, sem posterior ratificação." 

Mutatis Mutandis, deve-se aplicar o entendimento consagrado na 
Súmula 418 ao caso em tela. 

Assim, não tendo havido reiteração, mais um motivo para 
desconsiderar a "objeção ao plano" apresentada pelo DEMHAB. 

ANTE O EXPOSTO, REQUER a juntada da presente aos autos 
para os devidos fins de direito. 

Outrossim, reitera o~~~1análise da petição de fls. 466. 

Nestes termos, pede e esP)=rqi deferimento. 
Porto Alegre/RS, 2 de feyer,éiro de 2016. 

:/ / 
MAZZARDO E OELHO ~!?VOGADOS ASSOCIADOS 

Angelo ~~tos Co o 
OABJ/R/5 . 59 
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..._ -~·' Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências ~ ._-u-

VISTA 

FAÇO estes autos com vista ao Ministério Público. 

Em .i2AS - O.(l - .lf 



/ 
' 

Win · ed Schlee 
Promotor de Justio;a 



·:-,_, 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto 

Alegre 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
V ARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 1.14.0234215-3 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Matriz Construtora Ltda. 

MM. Juíza: 

O Ministério Público, presentes as peças de 
fls. 468 e 469, da empresa em recuperação, e de fls. 474 e 475, do 
administrador judicial, reitera os termos da manifestação de fls. 463 a 465, 
verso, destes autos, requerendo o cumprimento do determinado no artigo 
56, da Lei n' 11.1 O I, de 09 de fevereiro de 2005. 

Quanto à proposta de honoràrios apresentada 
à fl. 466, dado que houve concordància por parte da empresa em 
recuperação judicial, manifesta-se pela sua homologação. 

Após, requer nova vista. 

Porto Alegre, aos 29 de fevereiro de 2016, 
segunda-feira. 

Winfrie e 
de Justiça 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas ê Porto Alegre 
AV. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 80f50 TORRE NORTE CEP 90050190- PORTO 

ALEGRE, RS, Fone (51)32951445 e-mail: pjfc@mp.rs.gov.br 
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001/1.14.0234215-3 (CNj:.0291141-69.2014.8.21.0001) 

Vistos. 

1.0 Ministério Público manifestou-se às fls. 463/465, pontuando 

quanto à situação do plano de recuperação aqui proposto, o qual se baseia em 

contrato de prestação de serviços que a autora entabulou com a empresa Yurgel 

Obras Civis Ltda - em recuperação judicial - para elaboração de projetos 

urbanísticos e arquitetônicos sobre uma área de propriedade da mesma, 

referindo que se mostra necessária a designação de assembleia de credores, 

diante do fato de que o plano aqui apresentado tem relação direta com a decisão 

proferida nos autos da recuperação da Yurgel. restando lá indeferido o pedido de 

desmebramento de área, com transferência de ônus, o que resulta em prejuízo 

ao plano aqui apresentado. Mesmo que a manifestação do Dehmab de fi. 409 

tenha sido considerada intempestiva, deve ser recebida como objeção, pois 

apresentada antes da publicação do edital, e designada assembleia, posição 

reiterada à fi. 4 77. 

A recuperanda e o Administrador manifestaram-se contrariamente à 

designação da assembleia, visto que certificado o decurso do prazo sem 

apresentação de objeções (fi. 443). 

Às fls. 4501454, a devedora acostou contrato de cessão e 

transferência de direitos de obrigações do referido contrato, no qual a 

recuperanda Yurgel cede para a Construtoa 2Z Ltda parte dos direitos do referido 

contrato consistente em dois lotes dos quatro que resultaram de um novo 

fracionamento de área da matrícula n.º 18.913, do RI da 3' Zona de Porto Alegre, 

tendo a devedora a nu ido pelo valor de R$ 1.755.000,00, o quais seriam pagos na 

forma disposta à fi. 449, item "3", postulando, ainda, que a cessão seja 

homologada pelo juízo. 

É o sucinto relatório, a fim de análise das questões pendentes. 

Relativamente à homologação da cessão de fls. 450/454, observo 

que ainda não houve concessão da recuperação, sendo que o contrato cedido faz 

parte do plano de recuperação, o qual não foi analisado. O plano de recuperação 

é de interesse direto dos credores, os quais devem ter pleno conhecimento, o 

que não ocorreu, uma vez que a cessão apresentada se deu após a publicação do 

" 66 20 00'/"0'- '5~ 7 6-7 l 001/1.14.0234215-3 {CNJ:.029l141-69.20'.l4.8.21.000 .. q- - - ;. .~:. -'- 0 1 J., ::>. 
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PODER ruDIC!ÁRIO 

edital previsto no art. 7º, § 2º e do aviso do art. 55, da Lei ll.lOl/2005 (fi. 459). 

Diante dos argumentos do Ministério Público e atenta ao fato de que 

o objeto primordial do processo de recuperação é, efetivamente, oportunizar o 

soerguimento da sociedade emprésaria, sem prejudicar, no entanto, os direitos 

dos credores, os quais devem ter conhecimento real da situação da empresa e 

das condições do plano proposto, aliado às peculiaridades do caso concreto, 

entendo necessária a designação de assembleia de credores, os quais poderão 

deliberar sobre o plano, inclusive considerando a cessão efetivada. 

Observo que, muito embora a manifestação do Demab de fi. 409 

não tenha sido considerada objeção, conforme despacho de fi. 442, não se pode 

negar que a situação ali exposta, aliada às considerações do Ministério Público 

são relevantes de modo a justificar a referida designação, além da questão 

quanto à necessária publicidade da cessão do contrato realizada. --

Desta forma, intime-se o Adminstrador para sugerir data para 

realização de assembleia de credores, observando a forma e prazos previstos no 

art. 36, da Lei ll.lOl/2005, quanto aos requisitos do edital, assim como o 

quórum mínimo referido no art. 37, § 2º, da mesma Lei. 

2.Quanto à proposta de honorários de fi. 466, muito embora a 

concordância da autora, o percentual de 20% (vinte por cento). deve ser 

reservado em conta judicial em nome do Administrador para o pagamento após o 

julgamento da prestação de contas prevista no art. 63, I, da Lei ll.lOl/2005. 

Desta forma intimem-se as partes para a adequação do acordo. 

lntimem-se-L 

Em 

OOl/l. 14.0234215-3 (C~j .. 0291141-69.2014.8.2:1..0001} - 66-20-001/2016/~.>1765! 



EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DE DIREITO 

EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DA COMARCA DE PORTO ALEGRE/RS. 

PROCESSO N° 

001/1.14.0234215-3 

---~ 

MATRIZ CONSTRUTORA LTDA. (em Recupéração Judicial}, já qualific~a 
nos autos da Ação de Recuperação Judicial, vem, respeitosamente, à!jte 
Vossa Excelência, por um de seus procuradores, dizer e requerer o 9,~e 
segue, em atenção ao despacho de fls.478/478v: ~-~i 

l'-l 
f~ 

I - DA HOMOLOGAÇÃO SUSPENSA: ?" 

A homologação da transação que a Yurgel Obras Civis Ltda. fez com 
Construtora 2Z Ltda. foi indeferida juízo a quo, pois a recuperação da referida empresa já se 
encaminha para o fim. Todavia, a empresa Yurgel obteve em sede de agravo de instrumento efij}to 
suspensivo, visando a reforma da decisão que pende de julgamento definitivo pelo TJRS. Entã(j'; a 
homologação não está indeferida como erroneamente informa o Demhab. ~ 

11- DA NORMALIDADE DO ANDAMENTO DESTA RECUPERAÇÃO: 

,J-. 

Esta recuperação tramita normalmente e depende somente do cont~~o 
assinado com a Yurgel Obras Civis Ltda. para a elaboração dos projetos da construção dos bloco~{t:le 
edifício de apartamentos sobre o imóvel da matrícula 178913 da 3ª. Zona de Registro de Imóveis de 
Porto Alegre (fls. 69/71). 

A Yurgel Obras Civis Ltda. cedeu {fls. 450/454) à Construtora 2Z Ltda. 
(cessionária} as obrigações de pagar a Recuperanda (anuente} pelos projetos que elaborar, conforme 
o contrato (fls. 69/71). A cedente reservou poro si iguais responsabilidades (fi. 450, cláusula 1ª, 
penúltima linha}. O único objetivo desta cessão foi melhorar a situação desta Recuperanda com a 
entrada inclusive de valores em dinheiro imediatamente (fi. 451, cl. tão logo haja a 
homologação cujo pedido está suspenso aguardando a decisão da Sª Câ ara ível (7007286146}, 
antes mesmo da construção prevista no contrato original, sem nenhum r" co par esta Recuperanda. 

Nestes termos, pe 

Adv. JOÃO AD LBERTO EDEIROS FERNANDES 
OAB/RS 4041 

Av. Carlos Gomes. 328- Conjs. 712, 713 e 714- CEP 90480·000- Porto Alegre- RS 
Fone: (51) 3328.2033- Fax: (51) 3328.6758 advogados@medeirosfernandes.com.br 

www.medeirosfernandes.com.br 



JLLC 
N' 70067286146 (N' CNJ: 0413992-31.2015.8.21.7000) 
2015/CiVEL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO QUINTA CÂMARA CiVEL 

N' 70067286146 (N' CNJ: 0413992-
31.2015.8.21.7000) 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

YURGEL OBRAS CIVIS L TDA 

YURGEL OBRAS CIVIS LTDA - EM 
RECUPERACAO JUDICIAL 

DESPACHO 

Vistos etc. 

AGRAVANTE 

AGRAVADO 

Trata-se de agravo de instrumento interposto por YURGEL 

OBRAS CIVIS LTDA. contra a decisão que, nos autos de seu processo de 

recuperação judicial, desacolheu o pedido de autorização de venda de 

imóveis e determinou o encaminhamento dos autos para encerramento do 

procedimento. 

O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (f\.206). 

No caso em tela, defiro o efeito suspensivo pleiteado pela 

agravante por antever dano de difícil reparação, uma vez que o instituto da 

recuperação judicial, nos termos da Lei n° 11.101/05, deve ser eficaz no que 

tange à possibilitar a composição dos débitos de uma empresa frente a seus 

credores, como forma de viabilizar a manutenção daquela no meio 

econômico, sob pena de resultar na quebra da empresa, cujos efeitos 

transcendem as questões de ordem patrimonial, o que acarreta o prejuízo de 

incerta reparação antes mencionado. 

Oficie-se ao Juízo de 1° Grau a fim de que sejam prestadas as 

informações que entender necessárias. 

1 



ESTADO DO RIO GRANDEpO SUL I PODER JUDICIARIO 
~ TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

JLLC 
N° 70067286146 (N° CNJ: 0413992-31.2015.8.21. 7000) 
2015/CiVEL 

Intime-se a parte agravada para que apresente contra-razões, 

querendo, no prazo de 10 dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público. 

Diligências legais. 

Porto Alegre, 20 de novembro de 2015. 

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO, 
Relator. 

2 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota n• 202/2016, expedida 

em 20 de abril de 2016, foi disponibilizada na edição n• 5777 

no Diário da Justiça Eletrônico do dia 22/04/2016, 

considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, 

em conformidade com o art. 4° da Lei n• 11.419/2006. Dou 

fé. 

001/1.14.0234215-3 

0291141-69.2014.8.21.0001) 

(CNJ 

Matriz Construtora · Ltda (pp. 

Joao Adalberto MeQ~iros Fernandes 

4041/RS, João ,_ · Claudio 

Medeiros Fernancles 49494/RS e 

Luis Carlos Pellenz 21694/RS) X 

Matriz Con'st_rutora Ltda (sem 

representação nos autos) . Intimado: 

Mazzardo e Coeiho Advogados 

Associados (pp. Angelo Santos 

Coelho) . o Ministério Público 

manifestou-se às fls. 463/465, 

pontuando quanto -à situação do 

plano de recuperação aqui proposto, 

o qual se baseia em. contrato de 

prestação de ser.v,iços que a autora 

entabulou com a _empresa Yurgel 

Obras C i vis Ltda - em recuperação 

judicial 

projetos 

para elaboração 

urbaní~ticos 

de 

e 

arquitetônicos ·sobre uma área de 



ESTADO DO RJO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

propriedade d~ mesma, referindo que 

se mostra nec~ssária a designação 

de assembleia de ·credores, diante 

do fato de que o plano aqui 

apresentado tem·· relação direta com 

a decisão proferida nos autos da 

recuperação da Yurgel, restando lá 

indeferido 

desmebramento 

transferência 

o 

de 

de 

pedido de 

área, com 

ônus, o que 

resulta em prejuízo· ao plano aqui 

apresentado. M6smo que a 

manifestação do Del)mab de fl. 409 

tenha sido considerada 

intempestiva, deve ser recebida 

como ·objeção, PC?is apresentada 

antes da publicação do edital, e 

designada assembleia, posição 

reiterada à fl. 477. A recuperanda 

e o Administrador manifestaram-se 

contrariamente à designação da 

assembleia, visto que certificado o 

decurso do praz? sem apresentação 

de objeçôes (fl. 443). Às fls. 

450/454, a devedora acostou 

contrato de cessão e transferência 

de direitos de obrigações do 

referido contrato, no qual a 

recuperanda Yurgél cede para a 

Construtoa 2Z 'Ltda parte dos 

direitos do referido contrato 

consistente em dois lotes dos 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

quatro que resultaram de um novo 

fracionamento de área da matrícula 

n. 0 18.913, do RI da 3a Zona de 

Porto Alegre, 

anuido pelo 

t(:!ndo 

valor 

a devedora 

de R$ 

1.755.000,00, o quais seriam pagos 

na forma disposta à fl. 449, item 

"3", postulando, ainda, que a 

cessão seja homologada pelo Juízo. 

É o sucinto relatório, a fim de 

análise das questões pendentes. 

Relativamente à _homologação da 

cessão de fls. 450/454, observo que 

ainda não houve concessão da 

recuperação, sendo que o contrato 

cedido faz par~ e 

recuperação, 

do 

qual 

plano 

não 

de 

foi 

analisado. O plano de recuperação é 

de interesse direto dos credores, 

os quais devem ter pleno 

conhecimento, o que não ocorreu, 

uma vez que a cessão ápresentada se 

deu após a publicação do edital 

previsto no art. § 2° e do 

aviso do art.· . 55, da Lei 

11.101/2005 (fl. 459). Diante dos 

argumentos do Ministério Público e 

atenta ao fato de que o objeto 

primordial 

recuperação 

oportunizar 

sociedade 

do processo de 

é, efetivamente, 

o ~o-erguimento da 

emprésaria, sem 
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'. 

prejudicar, no entanto, os direitos 

dos credores, os quais devem ter 

conhecimento r·eal· da situação da 

empresa e das condições do plano 

proposto, aliado àS peculiaridades 

do caso concreto, entendo 

necessária a designação de 

assembleia de credores, os quais 

poderão deliberar .sobre o plano, 

inclusive considerando a 

efetiva da. OQservo que, 

cessão 

muito 

embora a manifestação do Demab de 

fl. 409 não tenha sido considerada 

objeção, conforme .despacho de fl. 

442, não se pdde negar que a 

situação ali exposta, aliada às 

considerações do Ministério Público 

são relevantes de modo a justificar 

a referida designação, além da 

questão quanto 'à necessária 

publicidade da cessão do contrato 

realizada. Desta forma, intime-se o 

Adminstrador para sugerir data para 

realização 

credores, 

de assembleia 

obserVando a forma 

de 

e 

prazos previstos no art. 36, da Lei 

11.101/2005, quanto aos requisitos 

do edital, assim como o quórum 

mínimo referido no art. 37, § zo, 
da mesma Lei. Quanto à proposta de 

honorários de fl. 466, muito embora 

a concordância da autora, o 

o 
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percentual de 20% (vinte por 

cento), deve ser reservado em conta 

judicial em nome do Administrador 

para o pagamento após o julgamento 

da prestação de contas prevista no 

art. 63, I, da Lei 11.101/2005. 

Desta forma intimem-se as partes 

para a adequação do acordo. 

Porto Alegre, M [o c, f J G 

.JZ 
~ I Escrivão(ã) I Oficial Ajudante 

o 



EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DE DIREITO 
EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DA COMARCA DE PORTO ALEGRE/RS. 

PROCESSO N° 

001/1.14.0234215-3 

MATRIZ CONSTRUTORA LTDA. {em Recuperação Judicial), já qualificada 
nos autos da Ação de Recuperação Judicial, vem, respeitosamente, ante 
Vossa Excelência, por um de seus procuradores, dizer e requerer o que 
segue, em atenção à NE 202, dizer e requere o que segue: 

Ratifica a petição protocolada em 17.03.2016. 

Por outro lado, informa que não transitou em julgado o agravo lfie 
instrumento da Si! Câmara Cível (7007286146), ao qual foi atribufdo efeito suspensivo, que dev~fá 
determinar a homologação da transação feita nos Autos de recuperação da Yurgel Obras Civil Ltd~., 
haja vista que o objeto da sua mercancia e do seu plano é a venda das frações ideais de terreno. ;',_: 

\ 
E, estando os bens imóveis gravados com a anotação da "r 

judicial" no Registro de imóveis competente, qualquer movimentação de qualquer fraç 

Pede Deferimento. n 
,; ! 

ser feita com a homologação da justiça. 

' Adv. JDÃO"ADALBERT 

~.:_: 

, __ , ,._, 

MEDEIROS FERNANDES 
OAB/RS40~Ú 

' 

Av. Carlos Gomes, 328- Conjs. 712, 713 e 714- CEP 90480-000- Porto Alegre- RS 
Fone: \51) 3328.2033- Fax: (51) 3328.6758- advogados@medeirosfernandes.com.br 

www.medeirosfernandes.com.br 
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"1\AAZZARDO & COELHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

desde 1986 

EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO CENTRAL DE PORTO 
ALEGRE/RS. 
PROCESSO N" 001/1.14.0234215-3 

MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, Administrador 
Judicial nomeado nos autos do processo em epígrafe, e MATRIZ CONSTRUTORA 
LTDA., vêm, respeitosamente perante V. Exa., dizer e requerer o que abaixo segue. 

Ao deferir o processamento da recuperação judicial da empresa e 
nomear como Administrador Judicial a sociedade de advogados Mazzardo e Coelho 
Advogados Associados, V. Exa. fixou, de modo provisório, seus honorários em 2, 5 % 
(dois e meio por cento) dos créditos submetidos à recuperação, com base no §10, do 
art. 24, da Lei 11.101105. 

O passivo sujeito à recuperação judicial está estimado em R$ 
1.679.540,36, que corresponde ao valor dado à causa. 

Nesse norte, 2,5% (dois vírgula cinco por cento) de R$ 1.679.540,36 
(hum milhão, seiscentos e setenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e 
seis centavos) corresponde a R$ 41.988,50 (quarenta e um mil, novecentos 
oitenta e oito reais e cinquenta centavos). 

Para viabilizar o pagamento dos honorários arbitrados, as partes 
ajustaram que o pagamento se dará em 16 (dezesseis) parcelas mensais, fixas e 
sucessivas de 2.099,42 (dois mil, noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), 
mediante depósito na conta n° 3331-6, agência 0652, Caixa Econômica Federal (104), 
CNPJ n" 02.903.013/0001-04. 

O saldo de R$ 8.397,70 (oito mil, trezentos e noventa e sete reais e 
setenta centavos) equivalente a 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, deve ser 
reservado em conta judicial em nome do Administrador para o pagamento após o 
julgamento da prestação de contas prevista no art. 63, 1, da Lei 11.101/2005. 

A 1 a parcela é paga no ato. As demais parcelas serão pagas no 5° dia 
útil de cada mês. 

ANTE O EXPOSTO, REQUER a juntada da presente aos autos para os 
devidos fins de direito, esperando V. Exa. se digne a homologar a presente para os 
devidos fins de direito. 

s, pede e espera ente. 
e/RS, 11 de maio e 2015. 

Mazzard e Coei o Adv. Associados 
An elo Santos Coelho 

/RS 23.059 
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001/1.14.0234215-3 (CN]:.0291141-69.2014.8.21.0001) 

Vistos. 

l.Esclareça o Administrador o motivo de não ter sugerido as 

datas para a realização da assembleia de credores, conforme determinado 

às fls. 478/V, e somente ter juntado o novo acordo de honorários à fi. 487, 

uma vez que a determinação data de 02.03.2016, estando o presente em 

processamento desde 21.08.2014, o que extrapolou -em muito- o prazo 

de seis meses previsto para a análise do plano de recuperação. 

2.Quanto à manifestação de fi. 485, observo que, verificando 

as informações processuais, constatei ter sido negado provimento, 

monocraticamente, ao agravo de instrumento n.º 70067286146, conforme 

decisão proferida em 06.04.2016, sem trânsito em julgado até o momento. 

No entanto, tal situação não impede a realização da 

assembleia de credores; primeiro, por não ter sido requerida pela 

recuperanda e; segundo, por inexistir previsão de suspensão pelo fato da 

recuperanda ter apresentado um plano de recuperação que está 

subordinado a eventual ingresso de valores decorrentes de decisão 

proferida em outros autos. 

Desta forma, intime-se o Administrador, com urgência, para 

sugerir datas para a realização das assembleias de credores, sob pena de 

substituição. 

3.A análise quanto aos honorários somente ocorrerá após o 

respectivo atendimento da decisão. 

Em 24/05/2016 

Eliziana da Silveira Perez 
juíza de Direito 

Número Verificador: 0011140234215300120161518387 
001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001)- 66-20-001/2016/1518387 1 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota n' 299/2016, expedida em 25 de maio 

de 2016, foi disponibilizada na edição n' 5801 no Diário da Justiça Eletrônico 

do dia 27/05/2016, considerando-se publicada no primeiro dia útil que se 

seguir, em conformidade com o art. 4' da Lei n' 11.419/2006. Dou fé. 

001/1.14.0234215-3 

69.2014.8.21.0001) 

Ltda (pp. 

(CNJ 

- Matriz 

J o ao Adalberto 

Fernandes 4041/RS e João Claudio 

Matriz Fernandes 49494/RS) X 

0291141-

Construtora 

Medeiros 

Medeiros 

Construtora 

Ltda (sem représentação nos autos). Intimado: 

Mazzardo e Coelho Advogados Associados (pp. 

Angelo Santos Coelho 23059/RS). Vistos. 

l.Esclareça o Administrador o motivo de não ter 

sugerido as datas para a realização da 

assembleia de credores, conforme determinado às 

fls. 478/v, e somente ter juntado o novo acordo 

de honorários à fl. 487, uma vez que a 

determinação data de 02.03.2016, estando o 

presente em processamento desçie 21.08. 2014, o 

que extrapolou - em mui to - o prazo de seis 

meses previsto para a análise do plano de 

recuperação. 2.Quanto à manifestação de fl. 

485, observo que, verificando as informações 

constatei ter processuais, 

provimento, monocraticamente, 

sido negado 

ao agravo de 

instrumento n. 0 70067286146, conforme decisão 

proferida em 06.04.2016, sem trânsito em 

julgado até o momento. No entanto, tal situação 
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não impede a realização da assembleia de 

credores; primeiro, por não ter sido requerida 

pela recuperanda e; segundo, por inexistir 

previsão de suspensão ,pelo fato da recuperanda 

ter apresentado um plano de recuperação que 

está subordinado a eventual ingresso de valores 

decorrentes de decisão proferida em outros 

autos. Desta forma, intime-se o Administrador, 

com urgência, para sugerir datas para a 

realização das assembleias de credores, sob 

pena de substituição. 3 .A análise quanto aos 

honorários somente ocorrerá após o respectivo 

atendimento da decisão. 



ADVOGADOS ASSOCIADOS 

desde 191M 

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO CENTRAL DE PORTO 
ALEGRE/RS. 

INFORMAR DATAS, HORÁRIO E LOCAL DE 
REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE CREDORES 

PROCESSO N' 001/1.14.0234215-3 

MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, Administrador 
Judicial nomeado nos autos do processo em epígrafe, e MATRIZ CONSTRUTORA 
L TOA., vêm, respeitosamente perante V. Exa., dizer e requerer o que abaixo segue. 

Inicialmente, o Administrador Judicial pede sinceras escusas pelo atraso 
na indicação das datas para realização da assembleia de credores. Igualmente 
informa que a demora não guarda absoluta relação com o fato de haver sido proposto 
agravo de instrumento pela recuperanda. Na verdade, houve uma reorganização 
interna da equipe jurídica do escritório e este prazo não foi atendido adequadamente. 

Quanto às datas e horário de realização da assembleia de credores que 
irá deliberar sobre o plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda, este 
administrador sugere os dias 30 de junho de 2016 (quinta-feira) às 14:hs, para 1a 
convocação, e o dia 15 de julho de 2016 {sexta-feira) às 14:hs, para za convocação. 

Em relação ao local de realização dos conclaves, indica-se a Rua Barão 
de Ubá, 621, Bairro Bela Vista, na cidade de Porto Alegre/RS. 

ANTE O EXPOSTO, REQUER a juntada da presente aos autos para os 
devidos fins de direito, esperando V. Exa. se digne a homologar a presente para os 
devidos fins de direito. 

Nestes termos, pede espera 
Porto Alegre/RS, .:,H de maio 

' 

MaLa e Coei o Adv. Associados 
Angelo Santos Coelho 

OAB/RS 23.059 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.14.0234215-3 (CNJ:.029ll41-69.2014.8.21.0001) 

Vistos. 

l.Diante da decisão de fls. 478/v, convoco a assembleia geral 

de credores para deliberar sobre o plano de recuperação, conforme 

previsto no art. 56, da lei 11.101/2005, para o dia 30/06/2016, em 1ª 

convocação, e para o dia 15/07/2016, em 2ª convocação, às 14h, a se 

realizar na rua Barão de Ubá, 621, Bela Vista, Porto Alegre, devendo ser 

observado os termos do art. 36, da lei 11.101/2005, quanto aos requisitos 

do edital, assim como o quórum mínimo referido no art. 37, § 2º, da 

mesma Lei. 

2.0bserve o Sr. Administrador a necessidade de colocação de 

aviso na sede e filiais da recuperanda (art. 36, § 1º, da lei 11.101/2005). 

3.Diante do acordo efetivado entre as partes à fi. 487 quanto 

aos honorários do Administrador, fixo, de modo definitivo, o percentual de 

2,5% (dois e meio por cento) sobre o total dos créditos sujeitos à 

recuperação, bem como homologo o acordo de pagamento efetivado, 

observando que o saldo de 20% (R$ 8.397 ,70), deverão ser depositadas 

judicialmente, vinculadas a estes autos, para liberação quando do 

julgamento da prestação de contas, conforme referido no despacho de fi. 

478-v, item "2". 

Intimem-se. 

Em 08/06/2016 

Eliziana da Silveira Perez 
juíza de Direito 

www.tjrs.jus.br 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por. 

Sigm•tário· ELIZ!ANA DA SILVEIRA PEREZ 
N" de Série do certificado: 00CE01E4 

Data e hora da assiMiura: 08/00/2016 17"23:40 

Para c<mferência do conteúdo desta documento, acesse, na Internet, o endereço Mp://wy,wtjrs.Jus.briverifli::adocs e digite o 

seguinte número verificador. 0011140234215300120161699677 

llllllllllllllllllllllllllllmlllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll 

Número Verificador: 0011140234215300120161699677 
001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001)- 66-20-001/2016/1699677 1 
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INTIMALÇAO - PROC.: 11402342153 
Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 
Enviado: sexta-feira, 10 de junho de 2016 15:13 
Para: angelo@mazzardoecoelho.com.br 

INTIMO V.Sa. conforme segue: 

Vistos. 
1.Diante da decisão de fls. 478/v, convoco a assembleia geral de credores para 
deliberar sobre o plano de recuperação, conforme previsto no art. 56, da Lei 
11.101/2005, para o dia 30/06/2016, em 1• convocação, e para o dia 
15/07/2016, em 2• convocação, às 14h, a se realizar na rua Barão de Ubà, 621, 
Bela Vista, Porto Alegre, devendo ser observado os termos do art. 36, da Lei 
11.101/2005, quanto aos requisitos do edital, assim como o quórum mínimo 
referido no art. 37, § 2°, da mesma Lei. 
2.0bserve o Sr. Administrador a necessidade de colocação de aviso na sede e 

-. filiais da recuperanda (art. 36, § 1°, da Lei 11.101/2005). 
3. Diante do acordo efetivado entre as partes à fi. 487 quanto aos honorários do 
Administrador, fixo, de modo definitivo, o percentual de 2,5% (dois e meio por 
cento) sobre o total dos créditos sujeitos à recuperação, bem como homologo o 
acordo de pagamento efetivado, observando que o saldo de 20% (R$ 8.397, 70), 
deverão ser depositadas judicialmente, vinculadas a estes autos, para liberação 
quando do julgamento da prestação de contas, conforme referido no despacho 
de fi. 478-v, item "2". 
Intimem-se. 
Em 08/06/2016 

SOLICITAMOS A REMESSA ELETRÓNICA DO EDITAL PARA PUBLICAÇÃO 
NO DJE. 

César Alves, 
-. Oficial Escrevente, 

Mat.: 1296-8277. 

Cartório da Vara de Direito EmpresartaJ, Recuperação de Empresas e Falências 
Rua Manoelito de Orne/as, n" 50, sala 803, 8" andar, 

Foro Central- Prédio 11, Bairro Praia de Belas, CEP 90110-230, fones:3210-6760 e 3210-6758 
Porto Alegre - RS 

e-mail fmoacentvfac@tj.rs.gov.br 

Para agiHzar seu atendimento e localização do processo, traga infonnação atualizada do mesmo! 

Obs.: Se o(a) Sr.(a) ficou satisfeito com o atendimento recebido, poderá ajudar enviando 
mensagem para: secretariacgj@tj.rs.gov.br 

hf+n.,·/lmPhm~il tir~.Pov .br/owal?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAABY cfNd.LflAT ... 10/06/2016 

' 



RES: 001/1.14.0234215-3- GUIA DE CUSTAS- EDITAL DE CONVOCAÇÃO ... Página I de I 

Responder Responder a Todos Encaminhar 
v\J'v\~ 

RES: 001/1.14.0234215-3- GUIA DE CUSTAS- EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DOS CREDORES PARA ASSEMBLEIA 

Foro Central Cartório da Vara de Direito Empres ... 

Para: Gustavo Mello- CAS ASSESSORIA EMPRESARIAL [gustavo@caS.com.br] 

sexta-feira, lO de junho de 201617:03 

Já enviamos e-rnail solicitando a cópia do edital. 
Estamos no aguardo! 

César Alves, 
Oficial Escrevente, 
Mat.: 1296-8277. 

Cartório da Vara de Direito Ernpresa~ial, Recuperaçao de Empresas 
e Falências 
Rua Manoelito de Ornelas, n° 50, sala 803, ao andar, 
Foro Central - Prédio II, Bairro Praia de Belas, CEP 90110-230, 
fones:3210-6760 e 3210-6758 
Porto Alegre - RS 
e-mail frpoacentvfac@tj.rs.gov.br 

Para agilizar seu atendimento e localização do processo, traga 
informação atualizada do mesmo! 

Obs.: Se o(a) Sr. (a) ficou satisfeito com o atendimento 
recebido, poderá ajudar enviando mensagem para: 
secretariacgj@tj.rs.gov.br 

De: Gustavo Mello - CA5 ASSESSORIA EMPRESARIAL 
[gustavo@ca5.com.br] 
Enviado: sexta-feira, 10 de junho de 2016 16:20 
Para: Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial 
Recuperação de Empresas e Falências 
Cc: Angelo Santos Coelo - Mazzardo & Coelho Advogados Associados 
Assunto: 001/1.14.0234215-3- GUIA DE CUSTAS- EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DOS CREDORES PARA ASSEMBLEIA 

Prezado, bom dia. 
Precisamos convocar os credores para comparecerem à assembleia 
de credores 
da empresa MATRIZ CONSTRUTORA LTDA, onde deliberar-se-á a 
respeito do plano 
de recuperação judicial apresentado nos autos do processo no 
001/1.14.0234215-3. 

A 

httn<·//wohmail. tirs. •o v. br/owal?ae~Jtem&a~Open&i='IPM.Note&id~RgAAAABY cf... I 0/06/2016 



Retransmitidas: 001/1.14.0234215-3- GUIA DE CUSTAS- EDITAL DE CONVO... Página I de I 

Retransmitidas: 001/1.14.023421S-3- GUIA DE CUSTAS- EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DOS CREDORES PARA ASSEMBLEIA 
Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@tj.rs.gov.br] 
Enviado: sexta-feira, 10 de junho de 2016 17:03 
Para: Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de 
destino não enviou uma notificação de entrega: 
gustavo@caS.com.br 
Assunto: RES: 001/1.14.023421S-3- GUIA DE CUSTAS- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CREDORES PARA 
ASSEMBLEJA 



_---, 

EDITAL- PROC.: 11402342153 

EDITAL- PROC.: 11402342153 . 
Foro Central cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 
Enviado: segunda-feira, 13 deiunho de 201610:58 
P;ua: ºustavo@WS.com.br 

SOLICITAMOS O RECOLHIMENTO DE UMA GUIA DE ATOS ISOLADOS PARA PUBLICAÇÃO DO 
EDITAL DA ASSEMBLEIA DE CREDORES, DA LEI11.101/05, NO VALOR CORRESPONDENTE A 1.151 
CARACTERES, PODENDO EMITIR A GUIA NO SITE DO T JRS: 
http:/Jwww.tjrs.jus.brisite/processos/emissao_guia:_pagamento_despesaslguia_de_atos_isolados.html 

César áaSif,.Jifves, 
CJficiaC P.screvente, 
9.tat.: 1296-8277. 

Cartório da Vara de Direito Empre&~rlal, Recuperação de Empresas e Fa/êndas 
Rua Manoelit{J de,Omelas, n• 50, sala 803, s• andar, 

Foro Central- Prédio 11, Sairro Praia de Belas, CEP 90110-23!1, fone~3210..6760 e 3210-6758 
Poria Alegre- RS 

e-mailtmoacentvfac@tlr,s.qov.br 

Para aglll:zar seu atendimento e localização do proces50, traga lnfolmaçao atuallzadB do mesmo/ 

Obs.: Se o( a) Sr.{a) ficou satisfeito com o atendimento recebido, poderá ajudar enviando mensagem para: se.cretariamj@ti.noov.br 

J...H,.,..,. t fmP"hTl'l~'~-il ti r<: o-c1v .hr/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAABY cfNdLflAT ... 13/06/2016 



Retransmitidas: EDITAL- PROC.: 11402342153 

Retransmitidas: EDITAL - PROC.: 11402342153 
Mail Delivery System [MA!lER-DAEMON@tj.rs.gov.br] 
Enviado: segunda-feira, 13 de junho de 2016 10:58 
Para: Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 

Página I de I 

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de 
destino não enviou uma notificação de entrega: 
gustavo@caS.com.br 
Assunto: EDITAL- PROC.: 11402342153 



Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande dQ Sul 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

GUIA DE ATOS ISOLADOS 

Processo: 001/1.14.0234216·3 
Natureza: Custas de Atos Isolados 
Pagante: MA TRIZ CONSTRUTORA L TOA 

TABELA DESPESA (Qtde) 

Despesas com Publicação de Edital ( 1151 c~rcí) 
>>>Custas apuradas na proporção de 100% 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

GUIA DE ATOS ISOLADOS 

Processo: 001/1.14.0234215-3 
Natureza: Custas de Atos Isolados 
Pagante: MA TRIZ CONSTRUTORA L TOA 

TABELA DESPESA (Qtde) 

------ Despesas com Publicação de Edital ( 1151 carcl)' 
»>Custas apuradas na proporção de 100% 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

GUIA DE ATOS ISOLADOS 

Página 1 de 1 

... ~~0) ~r 
r=;:-=,-----r---n=="" 

3J,aGoo 
lll'f atual• ~7,:1400 

Via Poder Judiciário 

VALOR 

115,10 0,1000 R$ 
TOTAL>» 115,10 

Site do TJ 

URC atual• 33,$600 

UP• atual' H,l400 
VIa da Parte 

VALOR 

115,10 O, 1000 R$ 

TOTAL>» 115,10 

http ://www3. tjrsJus. br/ site _php/ guias _pagamentcis/impressao. php 13/06/2016 
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EST.!UIO DO RIO ü-RPJIDEDO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Edita~ de Convocação de. Credores - Lei 

ll.lOl/2005 

Vara de Direito Empre~arial~ Recuperação 

de Empresas e Falências Comarca de 

Porto Alegre. Natureza: Recuperação de 

Empresa Processo: 001/1.14.0234215-3 

(CNJ: .0291141-69.2014.8.21.0001). Autor: 

Matriz Construtora Ltda. Réu: Matriz 

Construtora Ltda. Objeto: ·Fazer saber f a 

todos os interessados, qUe nos autos 

supramencionados 

dias 30 de junho 

foram designados 

de 2016, às 14h, 

os 

em 

primeira data, para a as·sembleia-geral 

dos credores f nos termos do art. 56 da 

lei 11.101/05 e, se necessário for, 

segUnda data, 

o dia 15 de 

desde logo está designado 

julho de 2016f no mesmo 

horário, a 

Ubá, 621, 

cuja ordem 

aprovação, 

plano de 

aos autos 

~'a", da 

ter lugar na rua Barão de 

Bela Vista, PortG -:Alegre/RS, 

do dia é deliberar acerca da 

modificação ou rejeição do 

recuperação judicial trazido 

pelo devedor (art. 35, i, 

Lei 11.101/05), cUja cópia 

poderá ser solicitada através do e-mail 

angelo@mazzardoecoelho.com.br. tudo 

conforme preconizado no prt. 36, incisos 

I, II e III, da Lei 11.101/2005. 

Porto Alegre, 13 de junho de _2016 

SERVIDOR: Cezar Luís . Hahn, Escrivão 

Designado. JUÍZA: Eliziana da Silveira 

Perez. 

csa 
62·233·001/2016/17 49100 
( CNJ: .0291141·69. 20 14.8.21. 000 1) 

1 
001/1.14.0234215·3 



PAGO 
(1.151 CARACTERES R$115,10) 

CERTIDÃO 
CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, remeti cópia 

do presente edital para publicação no DJE. 

Porto Alegre, 1, de Junho de 2016 

César dá iCw )l{ves, 
Oficia{ 'Escrevente, 
:Mat.: 1296-8277. 



EDITAL- PROC.: 11402342153 Página I de 1 

EDITAL- PROC.: 11402342153 i~~ 
Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falencias 
Enviado: terça-feira, 14 de junho de 2016 13:26 
Para: DAG- Publicação de Editais [DagPublicEditais@tj.rs.gov.br) 
Anexos: Edital de Convocação de Cr"'l.Odt (21 KB}; 11402342153.pdf (249 KB) 

Cartório da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Rua Manoelito de Om9Ias, n° 50, sala 803, 8° andar, 

Foro Central- Prédio 11, Bairro Praia de Belas, CEP 90110-230, fones:3210-6760 e 3210-6758 
Porto Alegre - RS 

e-mail fmoacenMac@ti.rs.gov.br 

Para agilizar seu atendimento e localização do processo, traga informação atualizada do mesmo/ 

Obs.: Se o(a) Sr.(a) ficou satisfeito com o atendimento recebido, poderá ajudar enviando 
mensagem para: secretariacqi@ti.rs.aov.br 

httns· 1/wohmail.tirs.QOV.br/owa/?ae~ltem&FIPM.Note&id~RgAAAABY cfNdLfiAT... 14/06/2016 



INTIMACÃO 

CERTIFICO E DOU FÉ que intimei hoje o 

Ministério Público da fls. 492. 

Porto Alegre, 15 de junho de 2016 

:M.at.: 1296-8277. 

/ 

----.., 

/44///V·é"~ !"'_...,.4-/' ~.4~ 
r 

/ 
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5 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto 
Alegre 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
V ARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 1.14.0234215-3 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Matriz Construtora Ltda. 

MM. Juíza: 

Ciente o Ministério Público do despacho de 
fi. 492, bem como da convocação de assembleia geral de credores. 

Porto Alegre, aos 20 de junho de 2016, 
segunda-feira. 

Winfri 
/ . 

Prom or de Justiça ' . I / 

f / 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto Alegre 
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80/5° Torre Norte- CEP 90050190- Porto Alegre, RS, Fone 

(51)32951445 e-mail: pjfc@mp.rs.gov.br 



a ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

~ PODER JUDICIARIO 

~ 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 370/2016, expedida em 22 de 

junho de 2016, foi disponibilizada na edição nº 5820 no Diário da 

justiça Eletrônico do dia 23/06/2016, considerando-se publicada no 

primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com o art. 4º da 

Lei nº 11.419/2006. Dou fé. 

001/1.14.0234215-3 (CNJ 0291141-

69.2014.8.21.0001) - Matriz Construtora 

Ltda (pp. Joao Adalberto Medeiros 

Fernandes 4041/RS e João Claudio Medeiros 

Fernandes 49494/RS) X Matriz Construtora 

Ltda (sem representação nos autos). Intimado: 

Mazzardo e Coelho Advogados Associados (pp. 

Angelo Santos Coelho 23059/RS). Diante da 

decisão de fls. 478/v, convoco a assembleia 

geral de credores para deliberar sobre o plano 

de recuperação, conforme previsto no art. 56, 

da Lei 11.101/2005, para o dia 30/06/2016, em 

la convocação, e para o dia 15/07/2016, em 2 8 

convocação, às 14h, a se realizar ~a rua Barão 

de Ubá, 621, Bela Vista, Porto Alegre, devendo 

ser observado os termos do art. 36, da Lei 

11.101/2005, quanto aos requisitos do edital, 

assim como o quórum mínimo referido no art. 37, 

§ 2°, da mesma Lei. Observe o Sr. Administrador 

a necessidade de colocação de aviso na sede e 

filiais da recuperanda (art. 36, § H 

" ' 
da Lei 

11.101/2005). Diante do acordo efetivado entre 

as partes à fl. 487 quanto aos honorários do 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Administrador, fixo, de modo definitivo, o 

percentual de 2,5% (dois e meio por cento) 

sobre o total dos créditos sujeitos à 

recuperação, bem corno homologo o acordo de 

pagamento efetivado, observando que o saldo de 

20% (R$ 8.397,70), deverão ser depositadas 

judicialmente, vinculadas a estes autos, para 

liberação quando do julgamento da prestação de 

contas, conforme referido no despacho de fl. 

478-v, item "2". 

Porto Alegre, 

Escrivão(ã) I Oficial Ajudante ::}~ 



l!lfAA.ZZA'RDO & COE~~ 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

desde 1986 

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA VARA DE DIREITO 
EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO 
CENTRAL DE PORTO ALEGRE/RS 

CONCLUSÃO URGENTE 

PROCESSO N' 001/1.14.0234215-3 

MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
Administrador Judicial nomeado nos autos do processo em epigrafe, e MATRIZ 
CONSTRUTORA L TOA., vêm, respeitosamente perante V. Exa., dizer e 
requerer o que abaixo segue. 

Atendendo a solicitação desse Administrador Judicial, V. Exa. 
deferiu a realização das Assembleias de Credores para os dias 30 de junho de 
2016 (quinta-feira) ás 14:hs, em 1' convocação, e o dia 15 de julho de 2016 
(sexta-feira) às 14:hs, para 2a convocação, ambas a realizarem-se na Rua 
Barão de Ubá, 621, Bairro Bela Vista, na cidade de Porto Alegre/RS. 

Ao tomar conhecimento da decisão, este Administrador Judicial 
providenciou imediatamente a publicação do Edital de Convocação no Jornal 
do Comércio do dia 14 de junho de 2016, conforme documento anexo. 

No que tange à publicação na imprensa oficial, muito embora o 
Cartório e o Administrador Judicial tenham atuado com a rapidez necessária, 
vide informações anexas, o Edital publicado no DJE somente foi veiculado na 
data de 16 de junho de 2016. 

Em suma, a publicação no Jornal do Comércio ocorreu em 14 de 
junho de 2016 e a disponibilização no DJE data de 16 de junho de 2016, 
considerando-se publicada no dia 17. 

Confrontando-se os fatos ao previsto no art. 361 da LRF, observa
se que atendida a disposição legal em torno da publicação em jornal de grande 
circulação e desatendida no tocante à publicação no órgão oficiaL 

De qualquer forma, seja com o intuito de evitar a realização de ato 
desnecessário, seja com o intuito de colher de V. Exa. autorização para 
realização do ato, este Administrador Judicial peticiona com o intuito de 

1 A assembléia-gera! de credores será convocada pelo juiz por edital publicado no 
órgão oficial e em jornais de grande circulação nas localidades da sede e filiais, com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, o qual conterá: 



MAZZARDO ~DEL 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

desde 1986 

consultar V. Exa. sobre a possibilidade de dar continuidade aos trabalhos, 
realizando os conclaves nas datas, horários e local indicados nos Editais. 

ANTE O EXPOSTO, REQUER a juntada da presente aos autos 
para os devidos fins de direito, esperando V. Exa. se digne a informar se o 
Administrador Judicial está autorizado a prosseguir com as Assembleias nas 
condições em que publicadas no DJE e Jornal do Comércio. 

Caso V. Exa. entenda que as Assembleias não podem ser 
realizadas, devendo o Administrador Judicial apresentar novas datas, este, á 
luz do principio da celeridade, já sugere os dias 29 de julho de 2016 (sexta
feira) ás 14:hs, para 1• convocação, e o dia 15 de agosto de 2016 (segunda
feira) ás 14:hs, para 2• convocação. 

Em relação ao local ~lização dos conclaves, indica-se a Rua 
Barão de Ubá, 621, Bairro Bela,;1'i;t~,:~~ cidade de Porto Alegre/RS. 

i I 
Nestes termos, l?ede e .hera deferimento. 
Porto Alegre/R$, 23 de nho de 2016. 

I i 
Mazzardo e Coe o Adv. Associados 

tngelo Santos Coelho 

~59 



Gustavo Mello - CAS ASSESSORIA EMPRESARIAL 

De; 
Enviado em: 
Para: 

Assunto: 
Anexos: 

Gustavo Mello- CAS ASSESSORIA EMPRESARIAL <gustavo@caS.com.br> !A... 
segunda-feira, 13 de junho de 201616:51 g;-!}XJ 
'Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de i 
Empresas e Falências' 
RES: EDITAL- PROC.: 11402342153 

PagamentoCustasEdital.pdf; GUIA DE CUSTAS EDITAL MATRIZ.pdf 

Prezado César, segue a guia de custas e o comprovante de pagamento. 
Amanhã peticiono juntando os mesmos nos autos. 
A questão é urgente. 
Att., 
Gustavo. 

·"' 
-----Mensagem original-----
De: Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 
[ma i I to :frpoa c e ntvfac @t j. rs .gov. b r 1 
Enviada em: segunda-feira, 13 de junho de 2016 15:21 
Para: Gustavo Mello- CAS ASSESSORIA EMPRESARIAL 
Assunto: RES: EDITAL- PROC.: 11402342153 

É só entrar no site, pelo \ink enviado e colocar o numero de caracteres! 

Cartório da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências Rua Manoelito de Ornelas, n2 50, sala 
803, 82 andar, Foro Central- Prédio 11, Bairro Praia de Belas, CEP 90110-230, fones:3210-6760 e 3210-6758 Porto 
Alegre- RS e-ma i! frpoacentvfac@tj.rs.gov.br 

Para agilizar seu atendimento e localização do processo, traga informação atualizada do mesmo! 

Obs.: Se o(a) Sr.(a) ficou satisfeito com o atendimento recebido, poderá ajudar enviando mensagem para: 
secreta riacgj @tj . rs.gov. b r 

De: Gustavo Mello- CAS ASSESSORIA EMPRESARIAL [gustavo@caS.com.br] 
Enviado: segunda-feira, 13 de junho de 201611:43 
Para: Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 
Assunto: RES: EDITAL- PROC.: 11402342153 

Prezado César, não estou conseguindo gerar essa guia. 
Podes encaminhá-la em PDF? 
Att., 
Gustavo. 

-----Mensagem original-----
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De: Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 
[ma i !to :frpoace ntvfa c @tj. rs .gov. br l 
Enviada em: segunda-feira, 13 de junho de 201610:59 
Para: gustavo@caS.com.br 
Assunto: EDITAL- PROC.: 11402342153 

SOLICITAMOS O RECOLHIMENTO DE UMA GUIA DE ATOS ISOLADOS PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DA ASSEMBLEIA 
DE CREDORES, DA LEI11.101/0S, NO VALOR CORRESPONDENTE A 1.151 CARACTERES, PODENDO EMITIR A GUIA NO 
SITE DO TJRS: 
http://www.tlrs.jus.br/site/processos/emissao guia pagamento despesas/guia d 
e_ atos_ i sol a dos. htm I< http :/ /www. tj rs .jus. b r I si te/ processos/ em i ssa o _guia _paga 
me nto _despesas/guia_ de_ atos_ iso I a dos. htm I> 

César da Silva Alves, 

Oficial Escrevente, 

~!lat.: 

1296-8277 .<http:/ /www .tjrs.jus. br /site/processos/emissao _guia_pagamento _ desp 
esas/ guia_ de_ atos _isola dos. htm I> 

Cartório da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências Rua Manoelito de Orne las, nQ 50, sala 
803, 8Q andar, Foro Central- Prédio li, Bairro Praia de Belas, CEP 90110-230, fones:3210-6760 e 3210-6758 Porto 
Alegre- RS e-ma i I frpoacentvfac@tj.rs.gov.br<mailto:frpoacentvfac@tj.rs.gov.br> 

Para agilizar seu atendimento e localização do processo, traga informação atualizada do mesmo! 

Obs.: Se o{ a) Sr.{a} ficou satisfeito com o atendimento recebido, poderá ajudar enviando mensagem para: 
secreta riacgj @ t j. rs. gov. b r<m a i I to :secreta ria cgj @ tj. rs.gov. b r> 
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

- ESTADO DO RI? GRANDE DO SUL 

~~ PODER JUDICIARIO 

~'}7" GUIA DE ATOS ISOLADOS 

Processo; 00111.14.0234215-3 
Natureza: Custas de Atos Isolados 
Pagante· MATRIZ CONSTRUTORA LTDA 

TABELA DESPESA (Qtde) 

--------- Despesas com Publicação de Edital (1151 carct) 
>>> Custas apuradas na proporção de 100% 

N' da GUla 
001. 16/012048S 

Página I de 1 

Sile do TJ 

Data de Emissão 
1310612016 

"· 8600 

D?i' oc.o2,, n '""' 
Via Poder Judiciário 

VALOR 

115,10 0,1000 R$ 
TOTAL>» 115,10 

.!b........ ········-·······-······ - ... - ·-················---·----- - ---·-----·--------··----- -· -----·-------··-----···--··-------------- -----------------··----
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

GUIA DE ATOS ISOLADOS 

Processo 00111.14.0234216·3 
Natureza: Custas de Atos Isolados 
Pagante· MATRIZ CONSTRUTORA L TOA 

TA BELA DESPESA (Qtde) 

------- Despesas com Publicação de Edttal (1151 carct) 
>»Custas apuradas na proporção de 100% 

,. _________ ----·--------------·-------··-------·· 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

GUIA DE ATOS ISOLADOS 

SitedoTJ 

'JllÇ """"" ]3' "'"" 
U>,. ate alo l7, 1<0·0 

VIa da Parte 

VALOR 

115,10 0,1000 R$ 
TOTAL>»115,10 

Sito do TJ 

http:/ /www 3 . tjrs.j us. br/ si te __php/ guias _pagam entos/impressao. ph p 13/06/2016 



DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO-RS Edição N' 5.815 I Disponibil~ Qu;nta-feira. 1S de Junho ele 201S 1 

E~TAL DE CITAÇÃO -CIVEL 
J• VARA CIVEL 00 FORO CENTRAL 
COMARCA DE PORTO AlEGRE 
PRAZO DE: 20 [VINTE) ~AS. 
NATUREZA: OflDINÁRIA- OUTROS 
PROCESSO: 00111-06.030079~ 
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ALVORADA_ 

ANTÓNIO PRADO. 
Me< 
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.......................................................... : 01 ;cANELA .. I CAN?AS ___ _, ------------
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CERRO LARGO--

CHARQUIOADAS . 

ERECHIM .. 
ESTEIO. 
ESTRElA .................................... . 

o:! r FARROUPilHA .... 
:FREDERICO WESTPHALEN , .. 

02 §GARIBALOI ..................................... .-.. . 
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SANTO ANTÓNIO DA PATRULHA__ 13 

SÃO BORJA ............................................................................... i 13 
SÃO FRANCISCO DE ASSIS_ 
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SAPUCAIA DO SUL .. 
SESERI .. 
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VACARIA .. 

VENÂNCIO AIRES_ 
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2" Caderno 

' PREFEITO~ .MUNiCIPAL. DE IPIRANGA [)O SUL 
TOMADA ·o·E PREÇOS.-N" 006/201'6 

M'ario Luiz Caron, Prefeltó'da tPirenfia-do Sul·/ RS,' lorna Pllblicó que.sa· encoiltra ab'erta Licltaçao, 
na ModalldadeTOmedà _<ie Pr.eços n,' 006/20-1_6, vlsa'ndo,à-contrat~çao de empre'sa•especiàliza:da 
p8[a,á p~il~lal'ão de so;rviçOs de aCesso a lilter.net e à intraner, poi- maio de fibra 6tloa·. Rêo~bll1)ento 
dos envelopes-no dia 3'010612016,-às 10h00r'nin. Edital e má i Ores' infoirÍlíiçõeS junto à p'refaltui'a , __ 
Municip~l ou atraVés d'Os fonil;s: (54) '3335 1001 I Ú36 .1174, ou através dO link http;/1 
ww~.ipirangado~ut.rs.gov.brledila[s, du ainda pelo. e-m ali adm@ipirangadosul :rs.gov.bf. 

lpir~nga do Sul, _RS. 13 de Junho de 2016. MARIÇI L.UlZ CERON, Prefeito Municipal 

UF.GS 
_=r=.= 

~SCOLA.CE 

~NGENI!ARIAE 
TNSTT1UTO DE FISICA 

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO 

E'm11fá ':- MINISTÉRIO,DA. . 
AGRICULTURA, PECU.4.R.IÀ 

E ABASTECIMENTO '· 

' \~ 
·) 

Terça-~ra,-1.4 de junho de 2016 
3 't. •'~'', 

MEDICINA DIAGNOSTICA MÃE DE DEUS CENTERS. A. 
-(;NPJ fl4.352.624IOOOi-i2- NIRE <Í3300Q4180B 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
Ficam cmwocados- os senhores acionistas de Medl::lna Dlagnóstica'Müe dé Daus Center SIA,_para s~ reun~e_m em Assemblaio 
Geral Ordinária e E~ordlnárni no dja 20 de·junho dé 2Ó16, àii f9h00min, _na Rua Soledade,'n' 569, Sexlo ãndar; na_ cldádB de I . 
POrto Alegre (RS), CEP 904711-340,-a ~m dB deliberar sobre as 'seguinte~ matérias: (ai Em-R!glme Ordinário: (I) Eleição dQS ·.- "•' 
membros 11o Conselho de Admiilislráção e.(~) Fixação ~a remuneração gl_ollal dos administlll!iore! pa~a o. 9.jértl~o d_e 20~6; 
(b) Em !Wglmii'Ex11Í!Ql'llinário: (I) Homologar o'allmenlo do Capltal Sodal ap~ovado em Assemblfiia Gerei'Exlraordinária .. -. 
/eiilizada em Wl2/2ll14;.(i) Restando h'ornvloQado o aurnento.llo Capilal Social; altel<\çijo llo M. 5" do EsletiJlo Social: (iii) Em·nãii 

''OCOIT!lndo a homo~Jg!~çl!o 11o aumento do Capital Social; ar.a!Mr IIOI'a p'roposta.ds aumanlo 'do Clipilal Social de' R$ 10.81!1.048,00, _ 
P-arií:I~$.'16.431,6M,72, rne'diiulte,a emisslio .de 210.0Cl).OOO..aç00s C'mi1árias Série 'A"; 29.001:S36 ações Ordlnárllls Sériá "B' e I ,>:'/' 
36.:roO.OOOações ~refemn_oiais, tooa_s~omlnatlyas a sem valor oorrinál, i!O preçodsemiss;ilode R$ 0,02 por ação. . -,. ,_ 
'Os aci::llislas ~ furem ser represerrtooos por prowra;ãJ deverik:> apresentar, rom oo mlniroo 72 (selenla B dlllll!) Irias da anlooedêooia ~ 
~ <Jesiw;lcla para a raab;1lo da .4ssembleia, o ijsmnento da ma~ com rerorttedmento m flma dooobJr[íante, -_ . 

- PortoAI&Ilrà (RSl. 07 da iunlto de 2016, Ctaudló Siierin- PresidentE do_ Conselho' de Admlnistracão · · 

,.....;_:.:.,.__,.-'--':.:.,.__,.~____::,:.:.,.__,._~,.,.,.,-'--~-,-:;·· ,, 

_-f•, 

'-'"'" 

,,,-

1 
SOCIED~g~,!iSJ'J~[M~~~r;KARDEC 

1 

·-"·· ,-,~ .. 

t:ie conformld8d'e com o· arligo 21·, Pa·rágrafos Ptiinélro e'Terciliro; do E_stati.rio·desta 
Sbr.:ledi!de conVoco os ass.o_ciad<;>s pa'ra ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
a realiÚlr-se à-.rua Andr8ile Neves.n• '60, 'dba'do, dja.-25 do JUNHO de 2016, à$ 
14J-iOO em 1"-chámada e ãS 14h3!1-min em -2"-e 1,iltima:chamada. · · -- · -. ·•· 

. · .. _ . : "ORDEMDO.DIA" .: . -· 
1•-- Avaliação dEi -SituaçãO. econOmíc_o--finance;ira da SEAK; 
2"- Proviilências para· dlmtnlilçãO do Despesas; :-· , 
3°- Aporte de recurs:Os.emergenclais;· 
4°_- As~untos)jeniíS·. ' · · " , · _ . 

Somenle podarão votá r. os' assi)'ciados quilos·. com a -Tosóuraria. 
Porto Aleg~e; T4 de junho do 2016. -

lsmênl-a_Mil~o;>S Schwonck · ,. 
Presidente 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUD!qÁRIO 

! 
001/1.14.023421S-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 

Vistos. 

Ouça-se, com gência, o Ministério Público sobre a postulação 
de fls. 502/503. 

001/1.14.023421S-3 (CNj:.0291141-69.2014.8.21.0001) - 66-9-001/2016/190S051 1 



FAÇO estes aut VISTA-
Em !d:._; t?plos com vista a 

-~ ~ 2 

Cezar LufS Hahn' - E , ~ 
c:: ' ' ~ 

,------, 

~'/ fiN4J/.P ?~44 
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Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto 

Alegre 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
V ARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 1.14.0234215-3 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Matriz Construtora Ltda. 

MM. Juíza: 

Pese o contido na peça de fls. 502 e 503, do 
administrador judicial, não há como deferir o pedido ali formulado, de 
dispensa da publicação de convocação dos interessados à Assembleia Geral 
de Credores, vez que tal pretensão contraria o disposto no artigo 36, da Lei 
n• 11.1 O 1, de 09 de fevereiro de 2005. 

De outra parte, ciente o Ministério Público 
das datas sugeridas, na aludida petição, para nova convocação da 
Assembleia Geral de Credores. 

quinta-feira. 

Após, requer nova vista. 

Porto Alegre, aos 30 de junho de 2016, 

;--:; 
Winfr~~ 

Promoy>r de Ju~tiça 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Pyfrto Alegre / ~· 
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80/5° Torre Norte- Cep 90050190- Pqito Alegre, , Fone 

(51)32951445 e-mail: pjfc@mprs.mp.br f 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.14.0234215-3 (CNJ:.O:Í91141-69.2014.8.21.0001) 

Vistos. 

!.Diante do parecer do Ministério Público, inviável o 

prosseguimento com a realização da assembleia, inclusive pelo fato de 

que estava designada para a data de hoje, sendo requisito formal a 

obediências aos prazos previstos na lei. 

2.1ntimem-se, com urgência, por telefone, o 

Administrador, bem como ciência à recuperanda. 

3.Acolho as novas datas sugeridas à fi. 503, devendo ser 

cumpridos os atos legais, tais como publicação de edital, aviso em jornal, 

nota de expediente, colocação de aviso, etc. 

4.1ntimem-se, inclusive o Ministério Público. 

z na, 

1 
001/1.14.0234215-3 (CNJ: .0291141-69.2014.8.21.0001) 
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MAZZARDO & COELHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS e::: , ..::; À 

de.<;de 1986 vi~ 
EXMA. SRA. ORA. JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE DIREITO .. 
EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO 
CENTRAL DE PORTO ALEGRE/RS. 

PROCESSO N° 001/1.14.0234215-3 

MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
Administrador Judicial nomeado nos autos do processo em epígrafe, vem, 
respeitosamente perante V. Exa., postular pela juntada da ata de Assembleia 
Geral de Credores em anexo, realizada em primeira convocação nesta data, a 
qual não foi instalada, haja vista que na classe trabalhista não logrou-se atingir 
mais da metade dos créditos presentes, embora esse quórum houvesse sido 
superada na classe dos credores quirografários, na forma do artigo 37,§2°, da 
Lei 11.101/05, estando já designada a data de 15 de julho de 2016, no mesmo 
horário, a ter lugar na Rua Barão de Ubá, 321, Bairro Bela Vista, na cidade de 
Porto Alegre/RS. 

Embora ainda não tenha havido manifestação acerca da petição 
protocolada anteriormente, na qual notificava-se que a publicação do DJE não 
ocorreu com antecedência de 15 dias, o ato ainda assim foi realizado, tendo 
em vista o interesse em aproveitá-la, caso venha a ser publicada decisão de V. 
Exa. autorizando o prosseguimento com as Assembleias nas condiçóes em 
que publicadas no DJE e Jornal do Comércio. 

ANTE O EXPOSTO, 
para os devidos fins de direito. 

REQUER a juntada da presente aos autos 

/' 
/ i 

' " 

Nestes termos, ped,l e esJer!á deferimento. 
' ' . Porto Alegre/RS, 0"1 de juihQ'de 2016. / . ,.- / 

' 
Mazzardo/e CoelhbJAdv. Associ~tdos 

A\rg':B~~~t~~ ~~/ 
~o 



ATA DE ASSEMBLEIA DE CREDORES 
(1' CONVOCAÇÃO) 

MATRIZ CONSTRUTORA L TOA. 
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 001/1.14.0234215-3 

Ao trigésimo dia do mês de junho de 2016, na Rua Barão de Ubá, 621, Bairro 
Bela Vista, na cidade de Porto Alegre/RS, o Administrador Judicial, Dr. Angelo 
Santos Coelho, encerrou a "lista de presenças" às 14hs. Compareceram o 
Advogado da Recuperanda, Dr. João Adalberto Medeiros Fernandes, OAB/RS 
4.041, e os credores, por si ou seus procuradores, ANA PAULA SCARPARO 
MUCCILLO perfazendo o total de 49,89% da classe dos credores trabalhistas, 
e MEDEIROS FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOSÉ ANTÔNIO 
SARAIVA HIRT, totalizando a 51,14% da classe dos credores quirografários. 

' '. . ' 

O Presidente convidou o representante do credor MEDEIROS FERNANDES 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, Dr. João Cláudio Medeiros Fernandes, OAB/RS 
49.494, para secretariar os trabalhos. Com a palavra, o Presidente disse que 
deixava de instalar a Assembleia de Credores em 1a convocação, cuja ordem 
do dia era "deliberar acerca da aprovação, modificação ou rejeição doplano de 
recuperação judicial trazido aos autos pelo devedor (arl.35, í, "a", da Lei 
11.101/05)", haja vista que não estão presentes na classe dos credores 
trabalhistas titulares de mais da metade dos créditos ( .. .), computados pelo 
valof', cuja exigência se faz necessária por força do art. 37, §2°, da Lei 
11.101/05, aguardando a realização da segunda chamada, já designada para o 
dia 15 de julho de 2016, no mesmo horário, a ter lugar na Rua Barão de Ubá, 
621, Bela Vista, Porto Alegre/RS. 

' 

A presente ATA de Assemblei.a ·de Credork que vai redigida por mim, 
Secretário, foi lida e encerrada __ j:!'·-vai assi~Ctr·pelo Presidente, pela Devedora e 
por membros de cada uma d~s classes pr -~entes. 

. . 
í i,/ 
! )/ 
' li Angelo Sa:ntos Coelho 
"AQminJstrador Judicial 

Preslâehle ·aa-ASsembleia 

c ~ --::::: .. 
MAT"··"1 M,~/"tr;· ;,·· ÚTó~ffbS.: 

dora 

Membro Credores Trabalhistas 

AA 1ur.k :5. {lkfJu ~ 



.·.-·. 

LISTA DE PRESENÇA 

li! ASSEMBLEIA DE CREDORES- 14HS- 30/06/16 

Barão de Ubá, 621, Bela Vista, Porto Alegre/RS 

MATRIZ CONSTRUTORA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (001/1.14.023421S-3) 

TRABALHISTAS: r. /) 

ANA PAU LA SCARPARO MUCCILLO (R$18.500,00),~>cc··"t-".· "<<0.é"l'_jjíh.Q1L<' '-"(/Lj'-'"'--"6"'-. frf/.4.íML("'[.,'-yt"'/f"'0""' ~ 
I I 

ARI LOPES (R$ 9.834,00)'---------------------

JOÃO ARCANJO (R$ 8.750,00)'-------------------

CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS' 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT LEGER (R$ 6.815,00)'-------------

DEMHAB (R$ 615.362,50)'------------,------,-----

'"'"''I~'" f -.,-"..::._ 

I <::::7 ., 
! / TRANSCONTINETAL NEG. IMOB. S/ A (R$180.278,85)'------------'-

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 



NO PRES CLASSE I CREDORES TRABALHISTAS VALOR R$ %CLASSE VOTO PLANO 

1 X ANA PAULA SCARPARO MUCCILLO R$ 18.500,00 49,89% Oos/+ 2 ARI LOPES R$ 9.834,00 26,52% 

3 JOÃO ARCANJO R$ 8.750,00 23,59% 

NO PRES CLASSE I CREDORES TRABALHISTAS VALOR R$ %CLASSE VOTO PLANO 

1 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT LEGER R$ 6.815,00 0,41% 

2 DEMHAB R$ 615.362,50 37,47% 

3 X JOSÉ ANTONIO SARAIVA HIRT R$ 360.000,00 21,92% 

4 X MEDEIROS FERNANDES ADV. AS50C. R$ 480.000,00 29,22% 

s TRANSCONTINETAL NEG. IMOB. S/ A R$ 180.278,8S 10,98% 



INTIMAÇAO- PROC.: 11402342153 

INTIMAÇÃO - PROC.: 11402342153 
Foro Central cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 
Enviad.o• ten;<~·felre, 5 de julho de 2016 14:09 
Para; ilngeiO@m&Zllrdoecoelho.com.br 

INTIMO V.Sa. conforme segue: 

VIstos. 

Página 1 de 1 

siWJ 

1.Diante do parecer do Ministério Público, inviável o prosseguimento com a realização da assembleia, 
inclusive pelo fato de que estava designada para a data de hoje, sendo requisito formal a obediências aos 
prazos previstos na lei. 
2.1ntimem-se, com urgência, por telefone, o Administrador, bem como ciência à recuperanda. 
3.Acolho as novas datas sugeridas à fi. 503, devendo ser cumpridos os atos legais, tais como publicação de 
edital, aviso em jornal, nota de expediente, colocação de aviso, etc. 
4.Jntimem-se, inclusive o Ministério Público. Em 01/07/2016 Giovana Farenzena, Juíza de Direito. 

PROVIDEN~IE, COM URGÊNCIA, NO RECOLHIMENTO DE UMA GUIA DE ATOS ISOLADOS PARA 
PUBLICAÇAO DO EDITAL DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, DA LEI11.101/05, NO VALOR 
CORRESPONDENTE A 1.133 CARACTERES. PODENDO EMITIR A GUIA NO SITE DO T JRS: 
http:/lwww.tjrs.jus.br/slte/processos/emlssao_guia_pagamento_despesas/guia_de_atos_isolados.html 

Att. 
~ Cartório da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 

Cartório da Vara de Direito Empresarial, Recuperaçao de Empresas e Falllnr:ias 
Rua Mall(le/lto de Orne/as, n• 50, sala 603, ll" andar, 

Foro Cerrtral- Prédio 11, Bairro Praia de Belas, CE:P 90110-230, fones:3210-671l0 e 3210-6758 
Porto Alegre - RS 

e-mal/ frpoacentvtac@tj.rs.aov.br 

Para agilizar seu atendimento e Jocal/zaçáo do proceao, traga informação atualizada do mesmo/ 

Ob5.: Se o( a) Sr.(a) ficou satisfeito com o atendimento recebido, poderá ajudar enviando mensagem para~ secretarlacQi!!bti.rs.gov.br 

https://webmail.tjrs.gov.br/owa/?ae=ltem&t=IPM.Note&id=RgAAAABYcfNdlfl ... 05/07/2016 



Retransmitidas: INTIMAÇÃO- PROC.: 11402342153 

Retransmitidas: INTIMAÇÃO - PROC.: 11402342153 
Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@arnie0057.correio.pw] 
Enviado: terça·feira, 5 de julho de 201614:09 
Para: Foro Central cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 

Página 1 de 1 

A entrega para estes destinatãrios ou grupos foi concluída, mas o servidor de 
destino não enviou uma notificação de entrega: 
anqelo@mazzardoecoelho.com.br 
Assunto: INTIMAÇÃO- PROC.: 11402342153 

INTIMACAO 

CERTIFICO E DOU Ff! que intimei hoje o 

Ministério Público da fl. 512. 

Porto Alegre, 06 de julho de 2016 

César áa tfva Jl{ves, 
Oficia{ 'Escrevente, 
:Mat.: 1296-8277. 

/~;i? ·?'H~ ~ 
/ 

--;: \"lin:fued S,chlee 
;; / '.'nmwtor de Justiça 

I 
/ 



Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto 

Alegre 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
V ARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 1.14.0234215-3 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Matriz Construtora Ltda. 

MM. Juíza: 

O Ministério Público requer se proceda na 
urgente intimação do administrador judicial para explicar a existência e os 
termos da ata de assembleia de credores de fl. 514. 

Isto porque o administrador judicial, na peça 
de fls. 502 e 503, expressamente referiu que, dados os problemas com a 
divulgação do edital de convocação da assembléia, buscava a autorização 
judicial para a realização da assembléia de credores sem que nova 
publicação de editais restasse necessária 

Ocorre que, efetuado o pedido, o 
administrador judicial não aguardou a decisão judicial sobre a possibilidade 
ou não da realização da assembléia de credores sem nova publicação dos 
editais, tendo realizado a assembléia, nula, cuja ata consta da fl. 514. 

Ante o exposto, o Ministério Público, 
reiterando os termos da manifestação de fl. 511, requer a decretação da 
nulidade da assembléia de credores realizada em 30 de junho de 2016, ata à 
fl. 514, determinando-se ao administrador judicial que providencie na 
realização de nova assembleia, este obedecendo, para a publicação dos~ 
respectivos editais, as regras legalmente previstas. ,;~· 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto Alegre ' i 1 

Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80/5" Torre Norte- Cep 90050190- Porto Alegre, Rs, Fone // 
(51)32951445 e-mail: pjfc@mprs.mp.br 



I 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto 
Alegre 

quarta-feira. 
Porto Alegre, aos 06 de julho de 2016, 

j/0 /// 
# .) 
- --//1.-J 7 /1t 1 [/\ 

· Winfried Schle€ / / 
Promotor de Justiça 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto Alegre 2 
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80/5° Torre Norte- Cep 90050190- Porto Alegre, Rs, Fone 

(51)32951445 e-mail: pjfc@mprs.mpbr 



ESTADO DO RIO GRANDE DO sm 
PODER JUDICIÁRIO 

001/1.14.0234215-3 (CN):.0291141-69.2014.8.21.0001) 

Vistos. 

Conforme a decisão de fi. 512, não houve acolhimento 

do prosseguimento da realização da assembleia de credores, diante da 

não observância do requisito quanto à publicação tempestiva do edital de 

convocação. 

Desta forma, nula a assembleia realizada, referente à ata 

de fi. 514. 

Intimem-se, com urgência, o Administrador e a 

recuperanda, dos termos deste despacho, devendo ser cumprido o 

determinado à 11.512. 

1 
001/1.14.0234215-3 (CNJ: .0291141-69.2014.8.21.0001) 
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{!)JJGJ 
INTIMAÇÃO - PROC.; 11402342153 
Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 
Enviado: segunda-feira, 11 de julho de 2016 10:04 
Para: angelo@mazzardoecoelho.com.br 
Cc: advogados@medeirosfernandes.com.br 

INTIMO V.Sas. conforme segue: 

Vistos. 1.Diante do parecer do Ministério Público, inviável o prosseguimento com 
a realização da assembleia, inclusive pelo fato de que estava designada para a 
data de hoje, sendo requisito formal a obediências aos prazos previstos na lei. 
2.1ntimem-se, com urgência, por telefone, o Administrador, bem como ciência à 
recuperanda. 
3.Acolho as novas datas sugeridas à fi. 503, devendo ser cumpridos os atos 
legais, tais como publicação de edital, aviso em jornal, nota de expediente, 
colocação de aviso, etc . 

. ~ 4.1ntimem-se, inclusive o Ministério Público. 
Em 01/07/2016 

Vistos. 
Conforme a decisão de fi. 512, não houve acolhimento do prosseguimento da 
realização da assembleia de credores, diante da não observância do requisito 
quanto à publicação tempestiva do edital de convocação. 
Desta forma, nula a assembleia realizada, referente à ata de fi. 514. 
Intimem-se, com urgência, o Administrador e a recuperanda, dos termos deste 
despacho, devendo ser cumprido o determinado à fl.512. 
Em 07/07/2016 

Att. 
Cartório da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 

cartório da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Rua Manoelito de Omelas, nr. 50, sala 803, 8° andar, 

Foro Central- Prédio 11, Bairro Praia de Belas, CEP 90110-230, fones:3210-6760 e 3210-6758 
Porto Alegre - RS 

e-mail frpoacenMac@ti.rs.qov.br 

Para agilizar seu atendimento e localização do processo, traga informação atualizada do mesmo! 

Obs.: Se o{a) Sr.(a) ficou satisfeito com o atendimento recebido, poderá ajudar enViando 
mensagem para: secretariacqi®ti.rs.gov.br · 

httos://webmail. tirs.gov.br/owa/?ae= ltem&t=l PM. Note&id=RgAAAABY cfNdlfl... 11/07/2016 



Retransmitidas: INTIMAÇÃO- PROC.; 11402342153 

Retransmitidas: INTIMAÇÃO - PROC.; 11402342153 
Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@arnie0055.correio.pw] 
Enviado: segunda-feira, 11 de julho de 2016 10:05 
Para: Foro Central Cartório da vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 

Página 1 de 1 

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de 
destino não enviou uma notificação de entrega: 
angelo@mazzardoecçelho.com.br 
Assunto: INTIMAÇÃO- PROC.; 11402342153 



--

Retransmitidas: INTIMAÇÃO- PROC.; 11402342153 

Retransmitidas: INTIMAÇÃO - PROC.; 11402342153 
Mail Delivery System [MA!LER-DAEMON@tj.rs.gov.br] 
Enviado: segunda·feira, 11 de julho de 2016 10:05 
Para: foro Central cartórfo da Vara de DireitO Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 

Página ~~~ (J 

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de 
destino não enviou uma notificação de entrega: 
advogados@medeirosfernandes.com,br 
Assunto; INTIMAÇÃO - PROC.; 11402342153 

httos://webmail. tjrs.gov .br/owa/?ae= ltem&t=REPORT.I PM. Note. Relayed. DR... 11/07/2016 
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EST.ADODDRIOüRANDEDOSUL cl 
PODER JUDICIÁRIO / 

Edita~ de Convocação de Credores - Lei 

11.101/2005 

Vara de Direito Empresarial, Recuperação 

de Empresas e Falências - Comarca de Porto 

Alegre. Natureza: Recuperação de Empresa 

Processo: 001/1.14.0234215-3 
(CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001). Autor: 

Matriz Construtora Ltda. Réu: Matriz 

Construtora Ltda. Objeto: Fazer saber, a 

todos os interessados, que nos autos 

supramencionados foram designados os dias 

29 de julho de 2016, às 14h, em primeira 

data, para 

credores, nos 

a assembleia-geral dos 

termos do art. 56 da lei 

11.101/05 e, se necessário for, segunda 

data, desde logo está designado o dia 15 

de agosto de 2016, no mesmo horário, a ter 

lugar na rua Barão de Ubá, 621, Bela 

Vista, Porto Alegre/RS, cuja ordem do dia 

é deliberar 

modificaçào ou 

acerca 

rejeiçào 

da 

do 

recuperação judicial trazido 

aprovaçào, 

plano de 

aos autos 

pelo devedor (art. 35, i, "a", da Lei 

11.101/05)' ,cuja cópia poderá ser 

solicitada através do e-mail 

angelo@mazzardoecoelho.com.br, tudo 

conforme preconizado no art. 36, incisos 

I, II e III,, da Lei ll.l01/2005.Porto 

Alegre, 05 de julho de 2016. 

SERVIDOR: Cezar Luís Hahn, Escrivão. 

JUÍZA: Giovana Farenzena. 

csa 1 
62-233-001/2016/2043136- 001/1.14.0234215-3 {CNJ:.0291141-
69.2014.8.21.0001) 



PAGO 
(1.133 CARACTERES R$113,30) 

CERTIDÃO 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, remeti 

cópia do presente edital para publicação no DJE. 

Porto Alegre, 1 j .. de Julho de 2016 

César áa U'!Hl}flves, 
Oficia{ 'Escrrn;ente, 
:Mat.: 1296-8277. 



EDITAL- PROC.: 11402342153 Pá(u~ 
EDITAL- PROC.: 11402342153 J 
Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperaçao de Empresas e Falências 
Enviado: segunda-feira, 11 de julho de 2016 16:16 
Para: DAG- Publicação de Editais [DagPubllcEditais@tj.rs.gov.br] 
Anexos: Edital de Convocação de Cr,.,.l.Odt (21 KB); GUIA EDITAL MATRIZ CONSTRU""l.pdf (19 KB); matrlz.pc!f {27 KB) 

Boa tarde! 
Segue cópia do edital do processo supra para UMA publicação para conforme guias 
em anexo. 

Att 

César áa SiCva J/Jves, 
Oficia{ 'Escrevente, 
:Mat.: 1296-8277. 

Cartório da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Rua Manoelito de Ome/as, n° 50, sala 803, so andar, 

Foro Central- Prédio 11, Bairro Praia de Belas, CEP 90110-230, fones:321D-6760 e 3210-6758 
Porto Alegre - RS 

e-mail fmoacentvfac@ti.rs.qov.br 

Para agilizar seu atendimento e localização do processo, traga informação atualizada do mesmo! 

Obs.: se o(a) Sr.(a) ficou satisfeito com o atendimento recebido, poderá ajudar enviando 
mensagem para: secretariacgi@tj.rs.gov.br 

httos://webmail.ljrs.gov.br/owa/?ae=ltem&t=IPM.Note&id=RgAAAABYcfNdLfl... 11/07/2016 



INTIMACAO 

CERTIFICO E DOU Fil! que intimei hoje o 

Ministério Público da ft. 519. 

f 

Porto Alegre, 12 de julho de 2016 

César áa UfJa }f{'Ves, 

OficiaC 'Escrevente, 
fM.at.: 1296-8277. 

/ 
J 

' 



ESTADO DO R!O GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 455/2016, expedida em 19 de 

julho de 2016, foi disponibilizada na edição nº 5839 no Diário da 

justiça Eletrônico do dia 20/07/2016, considerando-se publicada no 

primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com o art. 4º da 

Lei nº 11.419/2006. Dou fé. 

001/1.14.0234215-3 (CNJ 0291141-

69.2014.8.21.0001) - Matriz Construtora 

Ltda (pp. Joao Adalberto Medeiros 

Fernandes 4041/RS e João Claudio JVledeiros 

Fernandes 49494/RS) X Matriz Construtora 

Ltda (sem representação nos autos). Intimado: 

Mazzardo e Coelho Advogados Associados (pp. 

Angelo Santos Coelho 23059/RS) . Conforme a 

decisão de fl. 512, não houve acolhimento do 

prosseguimento da realização da assembleia de 

credores, diante da não observância do 

requisito quanto à publicação tempestiva do 

edital de convocação. Desta forma, nula a 

assembleia realizada, referente à ata de fl. 

514. Vista ao Administrador e a recuperanda, 

dos termos deste despacho, devendo ser cumprido 

o determi!:'ado à fl. 512. Acolho as novas datas 

sugeridas à fl. 503: 29 de julho de 2016, sexta 

feira, às 14h, para la convocação e o dia 15 de 

agosto de 2016, segunda feira, às 14h, para za 
convocação. Local de realização dos conclaves: 

Rua Barão de Ubá, 621, Bairro Bela Vista, Porto 

Alegre/RS. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Porto Alegre, 

Escrivão(ã) I Oficial Ajudante ~ 



-

,MAZZARDO & COELHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

desde 1986 

EXMA. SRA. ORA. JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÉNCIAS DO FORO CENTRAL DE 
PORTO ALEGRE/RS. 

PROCESSO N' 00111.14.0234215-3 

MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
Administrador Judicial nomeado nos autos do processo em epígrafe, vem, 
respeitosamente perante V. Exa., dizer e requerer o que abaixo segue. 

Conforme estabelecido nos editais publicados no DJE em 13 de julho 
e no Jornal do Comércio em 07 de julho de 2016 (doc. 1), as assernbleias de 
credores foram realizadas em primeira e segunda convocação, respectivamente, 
ern 29 de julho de 2016 e 15 de agosto de 2016. 

Em primeira convocação a assembleia não se instalou, uma vez que 
não abngido o quórum de rnais da metade dos credores trabalhistas (doc. 2). 

Já em segunda convocação a assembleia foi instalada com os 
credores presentes, havendo estes deliberado pela aprovação, à unanimidade, o :s· 
plano de recuperação judicial apresentado (doc. 3). '•' 

Houve apenas um acréscimo ao plano de recuperação judicial, que :t 
diz respeito ao pagamento dos credores trabalhistas nos trinta dias seguintes ao da ~: 
homologação da assembleia geral de credores e, portanto, da concessão do ·''~ 

·c-;· 
regime de recuperação judicial à empresa Matriz Construtora Ltda. _.,,~ 

ANTE O EXPOSTO, REQUER a juntada da presente aos autos para 
os devidos fins de direito, esperando V. Exa. se digne a determinar a intimação da 
recuperanda para anexar aos autos as certidões negativas de débitos tributários 
nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966-
Código Tributário Nacional, conforme reza o art. 57 da Lei 11.101/05. 

Apresentadas as e · ões, se digne a homologar o plano de 
recuperação judicial aprovad em assembleia pela totalidade dos credores 
presentes e conceder a recuRéração j dicial à Matriz Con~trUtora Ltda .. 

í 
Nestes termoi pede e e 
Porto Alegre/f.S, 16 de a 

f 

,/ 

era de!erime9ro. 
sto de 20Jfo'· 

Mazz~rdo e Coelh \Adv. saciados 
,Angelo Santos elho 

OAB/RS .059 

:5"J 
'"' _,,_ 
c;l 

~''-



Att, 

Daiane Passos 

Oepto. Financeiro 

Transpires Transporte Ltda 

51 3476 6166 

51 96515127 

.. 
..:?<.? - .,;) 
~ 

~, 

·"' 

' -· ~"~·- ---

2 



~"~~---~·---

Joinal do Comércio 

A nona· edição doEncontro 
B~a~il~ens~ de __ Ve11das - Semi
nano Brasvendas - apresentou 
técnicas _inovadoras ele vend;1s 
para. atacadistas. e vârejistas_." A 
atividade foi promovida com o·· 
apoiei dt> Sebrae rio Distrito' Fe.
deral. 

.. "' ~- )-- --

2°Ca#mo'· 

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 
Edital de AsSemblela·Geral de Credores. Lei 11.101/2005. Vara de Direito Empresilrial, ReauPeração de 
Empresas e Falências .da Comarca de Porto Alegro. Natureza: Reaupéraçáo de Empresa Prooosso: 
00111.14.0234215--3 (CNJ:. 029114-1-S9.2014.8.21.0001). Autor; MATRIZ CONSTRUTQ_RA LIDA. -Réu: 
MATRIZ CONSTRlll:QBA-LTDA. Objeto: Fazei" saber, a todos os intaf!lssados, que nos autQs 
"supramenci.Onados foram designados os dias 29 de lulho de 2016, àS 14-h, em prima~a data, pera a 
assemblela-geral dos credores, nos termos do art. 56 da lel11.101/05 e, se necessáio for,- segunda data, 
desde .logo está deslgniJ.do o dia 15 de agosto de 2016, no mesmo horário,-a ter lugar' na rua Barão-de Ubá, 
621, Sela-Vista; PortoAiegre/RS, cuja ordem do dia é deli~rer acerca.da aprovacão, modificaeilo. ou rejeição 
do plano dil reCUperação judicial trazido aos autos pelo dévedor (art. 35, i, "a", da Lel11.101/()51, auja cópia 
P<Jderá sarsoUcitada'através do e-mall'ao9e~azzatdoffioelho.com.br:P0rtoAiegre, 01 de ju ho de 2016'. 
SERVIDOR: CésardaSilvaAives. EsMvão: rHahn. JU ZA: Giovana Farenzena. 

-.. é o. maior evento -destina
do à formação de -vendedores 
J:i.Q Centro-Oeste e possibilita 
a~s; par_ticipanteSo umá nova vi
s'ãf; -:·e. adequação ao momento 
;~*al", afirmou Roberto Gomi-
;~~,,;~astanheira, pr.esldente do -E· DIT''L DE CONVOCACA-O 
SíriJchcato do Comei'clo Ataca- "" - _ -

-;d:iS:f:a 'do Distrito Federal.'(Sin- O SINDICARNES~RS "SINDICATO ·oo- COMERCIO ATAC. 
--i~JP.J~CadjstatiJF), leiÍlbrando, CARNES FRI:SCAS E. CONG. oo-'RS, pe_lo present.e ~ditai, faz 
--~f!a, cjue a formaçãO-.é a base saber que em 20/0812016_ será realizada eleição pa,ra cOmpor a 
d~-:ttip.do. . . ' Diretoria, Conselho;:Flscal.-e ·Delegados 'Federativo e fixa em 30 
:· :~X~'_'I.!in~ pesq-u~sao recente da '(trinta) di8·s o prazo ·para reg'is.tro da·s· cha~a~, ·contados da data 
_P~l~~ md1ca ({Ue .72 ~o d_os CE~s · da p'ublicação-do presente Edital. 
-_c:;on_~l,lltados acham que o m~uor· ""'-"-';'· =·="-7=-===-=·="--~-,---'-----'----_J 
.iiSt:ô···-dó negócio'· é. a falta de 
_;tr~J~a.nu1'nto; · Então·,:.é-~om esse 
-objetivo qUé o Sindiataca·dista 
)ffi~J cóittrihuir cOni o-setor.--me
:ni~:ndo ajhãO de Obra. e 'bus
/Çá_Jll:do desenvolvimento", com--
.. '~'!tnli'ehtOiv · 
·.i.:-. '·.Segundo o gerente da Uacc·, 

,,:_ii)jrtiCipar_am do· eyehto quase 
"'ª,P% _dos ."empreeridi-rp.entos de 
_fui.cró_ ·.p·equeno porte do S_eg-

·-- -.;i· elite de minimercados, mer~ 
'c -~!~ci~,· _açougu~s- e- hortifruti~ 
g ,.~)erros. ·''Estamos aqui' para 

_, ,._ aproximar dOs · pequenOs 
_Qegódns, ptes·eriteS~ e· dá.r ·diCaS 
rJp'· t<ómn <:<> nnc:i,.inn<>l" nn n,_..,._ 

t(tBANCODOBRÀSIL 

) 
-._.·.~ _..,_ •--.----r.o.T·.=,---.,__..-o,r,··-,,. 

'"""" 

Quintà-feira, 7 dejulhó de'20l6· 3 

EXERcrTOBAAS!LEIRO ·,MINISTÉRIO DA 
!~ ... ~~~~~~BAlE DEFESA 

:Jeisson Andrei Rex 
Presidente 

•e-~•"""''"'"&10"'...-•ll'lífffl..~i!ítii:~eoom!l'.I.§W!I'~~~~lti!!~ 

Programa-Segundo Tempo- Forças no Esporte 
O 4° RegimentO de ~ de Combate. '!Qma pÍbioo que se~ ~tzado Proc8sso Seletivo: 
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PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE(S): 

MEDEIROS FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita na OAB/RS sob 

o ne 669, com sede na Avenida Carlos Gomes, 328, conjs. 712, 713 e 714, 7º Andar, CEP 90480-

000 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul (RS) - Brasil, representada neste ato pelo sócio JOÃO 

ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES. 

OUTORGADO(S): 

JOÃO CLÁUDIO MEDEIROS FERNANDES, brasileiro, casado, advogado, 

inscrito na OAB/RS, sob o na 49494, sócio da empresa MEDEIROS FERNANDES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, .inscrita na OAB/RS sob o nº 669, com escritório profissional na Avenida Carlos 

Gomes, 328, conjs. 712, 713 e 714, 7º Andar, CEP 90480-000 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul 

(RS)- Brasil. 

PODERES: 

Representar os interesses da outorgante nas assembleias de credores 

convocadas para deliberar, em 1~ e 2ª convocação, respectivamente, datadas para os dias 

29/07/2016, às 14h00 (Quatorze horas}, e 15/08/2016, às 14hOO (Quatorze horas), a se realizarem 

na Rua Barão de Ubá, 621, Bela Vista, Porto Alegre/RS, a respeito do plano de recuperação judicial 

da empresa MATRIZ CONSTRUTORA LTOA., CNPJ nº 87.865.234/0001-80, em trâmite perante a 

VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DA COMARCA DE 

PORTO ALEGRE/RS - 2º JUIZADO, sob o nº Proc. nº 001/1.14.0234215-3, cuja ordem do dia é a 

deliberação acerca da aprovação, modificação ou rejeição do plano de recuperação judicial trazido 

aos autos pelo devedor (art. 35, I, "a", da Lei 11.101/05). Enfim, praticar tudo o que se fizer 

\ necessário para o bom desempenho do presente mandato e subst belecer. 

I 
Porto Alegre, 25 de julho de·2016. 

MEDEIROS FERNA DES ADVOG DOS 

Av Ca~loo Gc-'ll~Cs. 328 Cc:,s. Tc2, 713 e 714- CEP 90480-008- Porto Alegre- RS 
fone: (51) 332.8.2C33- filX: (.S.t;. 3.')28.6758- advog;!dos@medeirosfernandes.com.br 

www.medeirosfernandes.com.br 



PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE(S): 

JOSÉ ANTONIO SARAIVA HIRT, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito 

no CPF sob o nº 042.266.230-53, residente e domiciliado na Rua Coronel Soares de Carvalho, nº 

384, CEP 96700-000, cidade São Jerônimo- Rio Grande do Sul. 

OUTORGADO(S): 

JOÃO CLÁUDIO MEDEIROS FERNANDES, brasileiro, casado, advogado, 
inscrito na OAB/RS, sob o no 49494, sócio da empresa MEDEIROS FERNANDES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, inscrita na OAB/RS sob o nº 669, com escritório profissional na Avenida Carlos 

Gomes, 328, conjs. 712, 713 e 714, 79 Andar, CEP 90480-000 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul 

(RS)- Brasil. 

PODERES: 

Representar os interesses do outorgante nas assembleias de credores 

convocadas para deliberar. em 1ª e 22 convocação, respectivamente, datadas para os dias 

29/07/2016, às 14hOO {Quatorze horas), e 15/08/2016, às 14h00 {Quatorze horas), a se realizarem 

na Rua Barão de Ubá, 621, Bela Vista, Porto Alegre/RS, a respeito do plano de recuperação judicial 

da empresa MATRIZ CONSTRUTORA LTDA., CNPJ n2 87.865.234/0001~80, em trâmite perante a 

VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALtNCIAS DA COMARCA DE 

PORTO ALEGRE/RS- 22 JUIZADO, sob o nº Proc. nº 001/1.14.0234215~3, cuja ordem do dia é a 

deliberação acerca da aprovaçao, modificação ou rejeição do plano de recuperação judicial trazido 

aos autos pelo devedor {art. 35, I, "a", da lei 11.101/05). Enfim, praticar tudo o que se fizer 

necessário para o bom desempenho do presente mandato e substabelecer. 

Porto Alegre, 25 de julho de 2016. 

Av. Carlos Gomes, 328- Conjs. 712, 713 e 714- CEP 9048(}-000- Porto Alegre- RS 
Fone: (51) 33282033- Fax: {51)3328.6758- advogados@medelrosfernandes.com.br 

www.medelrosfernandes.com.br 



OSCARDINI 
advogados associados 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE {S): ANA PAULA SCARPARO MUCCILLO, brasileira, sotteira, secretária, inscrita 
no CPF n' 730.475.380-34, RG n' 1056348384, residente e domiciliada à rua Cerro Azul, n' 914, 
bairro Santa Maria Goretthi, Porto Alegre/RS, CEP n' 91.030-250. 

OUTORGADO(S): GISELDA DOS SANTOS MOSCARDINI, brasileira, solteira, advogada, inscrita 
~, na OAB/RS sob n' 41.957 e CLAITON OLIVEIRA CASANOVA, brasileiro, casado, inscrito na 

OAB/RS sob n° 79.688, com escritório profissional na rua Doutor Flores, n° 245/302, Bairro Centro 
Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90020-122. 

PODERES: Representar os interesses da outorgante nas assembleias de credores convocadas 
para deliberar, em 1 a e 28 convocação, datadas, respectivamente, para os dias 29 de julho de 
2016, às 14h (quatorze horas), e 15/08/2016, às 14h00 (quatorze horas), a ter lugar na Rua 
Barão de Ubá, 621, Bela Vista, Porto Alegre/RS, cuja ordem do dia é deliberar acerca da 
aprovação, modificação ou rejeição do plano de recuperaçao judicial trazido aos autos pela 
MATRIZ CONSTRUTORA L TDA., cujo processo estã em trâmi1e perante a Vara de Direito 
Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre, sob o n° 
001/1.14.0234215-3 (CNJ:. 0291141-69.2014.8.21.0001). Enfim, praticar tudo o que se fizer 
necessário para o bom desempenho do presente mandato. 

Porto Alegre/RS, 26 de julho de 2016. 

OU ORGA E 

Rua Doutor Flores, 245 Sala 302 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - +55 51 3062 2353 

www.moscardini.com.br adv.contato@moscardini.com.br 
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ATA DE ASSEMBLEIA DE CREDORES 
(1' CONVOCAÇÃO) 

MATRIZ CONSTRUTORA L TOA. 
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 001/1.14.0234215-3 

Ao vigésimo nono dia do mês de julho de 2016, na Rua Barão de Ubá, 621, 
Bairro Bela Vista, na cidade de Porto Alegre/RS, o Administrador Judicial, Dr. 
Angelo Santos Coelho, encerrou a "lista de presenças" às 14hs. 
Compareceram o Advogado da Recuperanda, Dr. João Adalberto Medeiros 
Fernandes, OAB/RS 4.041, e os credores, por si ou seus procuradores, ANA 
PAULA SCARPARO MUCCILLO perfazendo o total de 49,89% da classe dos 
credores trabalhistas, e MEDEIROS FERNANDES ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, JOSÉ ANTÔNIO SARAIVA HIRT, totalizando a 51,14% da 
classe dos credores quirografários. 

O Presidente convidou o representante do credor MEDEIROS FERNANDES 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, Dr. João Cláudio Medeiros Fernandes, OAB/RS 
49.494, para secretariar os trabalhos. Com a palavra, o Presidente disse que 
deixava de instalar a Assembleia de Credores em 1 a convocação, cuja ordem 
do dia era "deliberar acerca da aprovação, modificação ou rejeição doplano de 
recuperação judicial trazido aos autos pelo devedor (art.35, i, "a", da Lei 
11.101105)", haja vista que não estão presentes na classe dos credores 
trabalhistas titulares de mais da metade dos créditos ( .. .), computados pelo 
valof', cuja exigência se faz necessária por força do art. 37, §2°, da Lei 
11.101/05, aguardando a realização da segunda chamada, já designada para o 
dia 15 de agosto de 2016, no mesmo ·rio, a ter lugar na Rua Barão de Ubá, 
621, Bela Vista, Porto Alegre/RS. 

A presente ATA de Assembleia Íd 
1 
C edores que vai redigida por mim, 

Secretário, foi lida e encerrada e vçii a si ada pelo Presidente, pela Devedora e 
por membros de cada uma das d~sse 

Angelo Sa tos Coelho 
Adm•inistrador Judicial 

Presidimte da ASsembleia // 
\ i. / j ____., 

~----~--;-z::r--'· ...... M~~i~,l~TDA . 
.....,:!""""'1eifora ~ / ......... \ 

Dr. João c;r:;·"~-·i·-~~"/'~:;i~~s ~~~ i 
7 

.... creta ia 

Membro Credores Tra~alhista;/ Membro~ f'Quirografários ~ 

AwJ í1uJ'LJ éJJ/tjmV/u -~=, ~·cc / 

I 7 1 
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Nº PRES CLASSE I CREDORES TRABALHISTAS VALOR R$ %CLASSE VOTO PLANO 

1 X ANA PAULA SCARPARO MUCCILLO R$ 18.500,00 49,89% 

2 ARI LOPES R$ 9.834,00 26,52% 

3 JOÃO ARCANJO R$ 8.7SO,OO 23,59% 

Nº PRES CLASSE I CREDORES TRABALHISTAS VALOR R$ %CLASSE VOTO PLANO 

1 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SA!r;T LEGER R$ 6.81S,OO 0,41% 

2 DEMHAB R$ 61S.362,SO 37,47% 

3 X JOSÉ ANTONIO SARAIVA HIRT R$ 360.000,00 21,92% 
4 X MEDEIROS FERNANDES ADV. ASSOC. R$ 480.000,00 29,22% 

s TRANSCONTINETAL NEG. IMOB. S/ A R$ 180.278,8S 10,98% 



ATA DE ASSEMBLEIA DE CREDORES 
(2' CONVOCAÇÃO) 

MATRIZ CONSTRUTORA L TOA. 
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 001/1.14.0234215-3 

Ao décimo quinto dia do mês de agosto de 2016, na Rua Barão de Ubá, 621, 
Bairro Bela Vista, na cidade de Porto Alegre/RS, o Administrador Judicial, Dr. 
Angelo Santos Coelho, encerrou a "lista de presenças" ás 14hs. 
Compareceram o Advogado da Recuperanda, Dr. João Cláudio Medeiros 
Fernandes, OAB/RS 49.494, e os credores, por si ou seus procuradores, ANA 
PAULA SCARPARO MUCCILLO perfazendo o total de 49,89% da classe dos 
credores trabalhistas, e MEDEIROS FERNANDES ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, JOSÉ ANTÔNIO SARAIVA HIRT, totalizando a 51,14% da 
classe dos credores quirografários. 

O Presidente convidou o representante do credor MEDEIROS FERNANDES 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, Dr. João Cláudio Medeiros Fernandes, OAB/RS 
49.494, para secretariar os trabalhos. Com a palavra, o Presidente disse que 
instalada a Assembleia de Credores em 2a convocação, nos moldes do art. 37, 
§2°, da Lei 11.101/05, qual dispõe que a "assembléia instalar-se-á( .. .) em 2a 
(segunda) convocação, com qualquer número", para "deliberar acerca da 
aprovação, modificação ou rejeição doplano de recuperação judicial trazido aos 
autos pelo devedor (art.35, i, "a", da Lei 11. 1 01/05)" 

Após a leitura do Edital, pelo Presidente foi dada a palavra ao procurador da 
recuperanda e aos credores presentes. Apresentado o Plano de Recuperação 
Judicial de fls. 161 e seguintes, bem como o Aditivo de fls. 450 e seguintes. 

Encerrada a discussão, o Administrador Judicial colocou o Plano de 
Recuperação Judicial e o Aditivo em votação pelo plenário da assembleia que, 
pela totalidade dos credores presentes, votou pela sua aprovação. 

Os créditos de natureza trabalhista serão pagos em até 3Ó dias a contar da 
publicação da decisão que homologar a assembleia de credores e, portanto, 
conceder a recuperação judicial à recuperanda. 

A pedido da Credora Trabalhista presente, fica consignado ainda que o seu 
crédito trabalhista deverá ser depositado na conta corrente do escritório 
Moscardini Advogados Associados, cujos dados são os seguintes: Banco do 
Brasil, Agência 3334-0, c/c 30176-0, CNPJ n' 13.605.045/0001-31. 

I f~ 
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Os demais créditos deverão ser depositados em conta fornecida pelos 
respectivos credores. 

A presente ATA de Assembleia e C dores que vai redigida por mim, 
Secretário, foi lida e encerrada e v9f assin da pelo Presidente, pela Devedora e 
por membros de cada uma das clf{sses pr sentes. 

I 
/ 

í 

udio Mede ros Fe n 
Secretári 

Membro Credores Trabalhistas 
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N' PRES CLASSE I CREDORES TRABALHISTAS VALOR R$ %CLASSE VOTO PLANO 

1 X ANA PAULA SCARPARO MUCCILLO R$ 18.500,00 49,89% 1r~ 
2 AR! LOPES R$ 9.834,00 26,52% 

3 JOÃO ARCANJO R$ 8.7SO,OO 23,59% 

NO PRES CLASSE I CREDORES TRABALHISTAS VALOR R$ %CLASSE VOTO PLANO 

1 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT LEGER R$ 6.81S,OO 0,41% 

2 DEMHAB R$ 61S.362,SO 37,47% 

3 X JOSÉ ANTONIO SARAIVA H!RT R$ 360.000,00 21,92% .y.~ 

4 X MEDEIROS FERNANDES ADV. ASSOC. R$ 480.000,00 29,22% s:. '"""' s TRANSCDNTINETAL NEG. IMOB. S/ A R$ 180.278,8S 10,98% 



LISTA DE PRESENÇA 

211 ASSEMBlEIA DE CREDORES -14HS- 15/08/16 

Barão de Ubá, 621, Bela Vista, Porto Alegre/RS 

MATRIZ CONSTRUTORA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (001/1.14.0234215·3) 

TRABALHISTAS: 

.. n ~Jt. ~:' 
ANA PAULA SCARPARO MUCCILLO (R$18.500,00):•-'-' .. -":: {l.Q"'' &:. 'w• •u.líJ."""·.,u_'i !>"0!'-'J'-.•..J(L/L• +j-lLlUC.bCd·'-'~'4~"'0""-
ARI LOPES (R$ 9.834,00):. ____________________ _ 

JOÃO ARCANJO (R$ 8.750,00).:_ -------------------

CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS: 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT LEGER (R$ 6.815,00): 

DEMHAB (R$ 61S.362,50)• ·-,, 

··-~. 

JOSÉ ANTONIO SARAIVA HIRT (R$360.000,00): 
~. 

MEDEIROS FERNANDES ADV. ASSOC. (R$ 480.000,00): 

I J 
TRANSCONTINETAL NEG. I MOS. S/ A (R$180.278,85): 

X X .x ---·, 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 



ESTADO DO RIO I}RANDE DO sm. 
PODER JUDICIÁRIO 

001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.2l.0001) 

Vistos. 

l.Certifique-se quanto à existência de incidentes/ações 

ativos de interesse da recuperanda. 

2 .Após, ao Ministério Público para opinar sobre a 

.-~ homologação do plano de recuperação. 

Em 02/09/2016 

Eliziana da Silveira Perez, 
juíza de Direito. 

Este é um documsnto eletrânico ass'•na:Jod'•gjtafmente por 

~\ Slgnatano ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ 
/f e,. Q_\ N' ds Sene do certificado OOCE0tE4 

r:~; 

1 

Dalaehoradeass1natura 0510912016143545 

'4:,,d~l==~~---·~· 

Número Verificador: 0011140234215300120162864022 1 
001/1.14.0234215-3 (CNJ: .0291141-69.2014.8.21.0001) 



CI;'RTIDÃO 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE, em consulta ao Sistema Themis, localizei as ações 
envolvendo Matriz Construtora Ltda, conforme segue. 

César áa U'lla Jf{'lles, 
Oficia{ 'Escre'llente, 
:Mat.: 1296-82 77. 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
COMARCA DE PORTO ALEGRE 
PROCESSO 001/1.14.0112048-3 em 06109/2016 07:51 
PROC. CNJ: 0138674-08.2014.8.21.0001 

PARTES·. 
AUTOR: Departamento Municipal de Habitação -
DEMHAB 
R~U: Matriz Construtora Ltda 

ÓRGÃO JULGADOR: Vara de Direito Empresarial, 
Recuperação de Empresas e Falências 

JUIZADO: 2 JUDICÂNCIA: 1 -Formal 
DATA úLTIMA DISTRIBUIÇÃO: 06/05/2014 09:31:22 
CLASSE CNJ: Falência de Empresários, Sociedades 

Empresáriais, Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte 

ÚLTIMO MOVIMENTO: 05/09/2016- Recebidos os 
autos expedir publ!caçao- Nota 

SITUAÇÃO: Com Cartório 
LOCAL DOS AUTOS: one p; 48 
AUDIE:NCIA: 
SENTENÇA: 31/0812016- Extinto o processo por 

ausência das condições da açao 
BAIXA: ARQUIVAMENTO: 
LOCAL: 
CAIXA: N" DE VOLUMES: 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
COMARCA DE PORTO ALEGRE 
PROCESSO 001/1.14.0234215-3 em 06/09/2016 07;51 
PROC. CNJ: 0291141-69.2014.8.21.0001 

PARTES: 
AUTOR: Matriz Construtora Ltda 
R~U: Matriz Construtora Lida 

JRGÃO JULGADOR: Vara de Direito Empresarial, 
Recuperaçêo de Empresas e Falências 

JUIZADO: 2 JUDICÂNCIA: 1 - Formal 
JATA úLTIMA DISTRIBUIÇÃO: 22108/201414:22:17 
;LASSE CNJ: Recuperação Judicial 
)L TI MO MOVIMENTO: 05109/2016 - Recebidos os 

autos cumprir despacho 
>ITUAÇÃO: Com Cartório 
.OCAL DOS AUTOS: Cumprir Despacho P. 1 
\UDIE:NCIA: 
>ENTENÇA: 23/09/2014- Julgado procedente o 
pedido 

!AIXA: ARQUIVAMENTO: 
.O CAL: 
:AIX1\..>--...... N" DE VOLUMES: 

ODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
OMARCA DE PORTO ALEGRE 
ROCESSO 001/1.14.0275884-8 em 06/0.9/2016 07:51 
ROC. CNJ: 0347010-17.2014.8.21.0001 

!I,RTES: 
AUTOR: Condomlnio Ediflcio Saint Legar' 
RÉU: Matriz Construtora Ltda- Em 
Recuperação Judicial 
~GÃO JULGADOR: Vara de Direito Empresarial, 
Recuperação de Empresas e Falências 
JIZADO: 2 JUDICÂNCIA: 1 - Formal 
~TA ÚLTIMA DISTRIBUIÇÃO: 09/10/2014 13:24:16 
ASSE CNJ: Habilitação de Crédito 
.TIMO MOVIMENTO: 10/0812016- Recebidos os 
wtos expedir publicação - Nota · 
TUAÇÃO: Com Cartório 
ICAL DOS AUTOS: one p. 09 
IDI.E:NCIA: 
ONTENÇA: 
,JXA: ARQUIVAMENTO: 
ICAL: 
,IXA: N" DE VOLUMES: 



'ODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
;oMARCA DE PORTO ALEGRE 
'ROCESSO 001{1.14.0300094-9 em 06/09/2016 07:51 
'ROC. CNJ: 0380468-25.2014.8.21.0001 

'ARTES: 
IMPUGNANTE: Condomlnio Edifício Saint Leger 
IMPUGNADO: Matriz Construtora Ltda - Recup. 
Judicial 
~RGÃO JULGADOR: Vara de Direito Empresarial, 

Recuperação de Empresas e Falências 
JUIZADO: 2 JUDICANCIA: 1- Formal 
JATA ÚLTIMA DISTRIBUIÇÃO: 11/11/201410:15:30 
:::LASSE CNJ: Impugnação de Crédito 
JL TI MO MOVIMENTO: 26/0812016 - Recebidos os 

autos juntar documentos 
SITUAÇÃO: Com Cartório 
_OCAL DOS AUTOS: juntada p. 22 
r>.UDI~NCIA: 
SENTENÇA: 
3AIXA: ARQUIVAMENTO: 
LOCAL: 
CAIXA: N" DE VOLUMES: 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
COMARCA DE PORTO ALEGRE 
PROCESSO 001/1.14.0309681-4 em 06/09/2016 07:51 
PROC. CNJ: 0394075-08.2014.8.21.0001 
---------
PARTES: 

REQUERENTE: Matriz Construtora Ltda -em 
Recup. Judicial 
REQUERIDO: Matriz Construtora Ltda- em 
Recup. Judicial 

ÓRGÃO JULGADOR: Vara de Direito Empresarial, 
Recuperação de Empresas e Falências 

JUIZADO: 2 JUDICÂNCIA: 1 - Formal 
DATA ÚLTIMA DISTRIBUIÇÃO: 24/1112014 14:16:30 
CLASSE CNJ: Incidentes 
ÚLTIMO MOVIMENTO: 05/0912016 -Recebidos os 

autos expedir publicação - Nota 
SITUAÇÃO: Com Cartório 
LOCAL DOS AUTOS: Ordenada Nota de Expediente 48 
AUDI~NCIA: 
SENTENÇA: 
BAIXA: ARQUIVAMENTO: 
LOCAL: 
CAIXA: N" DE VOLUMES: 

----------

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
COMARCA DE PORTO ALEGRE 
PROCESSO 001/1.15.0024935-2 em 06/09/2016 07:51 
PROC. CNJ: 0033773-52.2015.8.21.0001 

PARTES: 
IMPUGNANTE: Departamento Municipal de 
Habitação - DEMHAB 
IMPUGNADO: Matriz Construtora Ltda - Em 
Recup. Judicial 

ÓRGÃO JULGADOR: Vara de Direito Empresarial, 
Recuperação de Empresas e Falências 

JUIZADO: 2 JUDICÂNCIA: 1 - Formal 
DATA ÚLTIMA DISTRIBUIÇÃO: 13/021201513:07:00 
CLASSE CNJ: Impugnação de Crédito 
ÚlTIMO MOVIMENTO: 08/08/2016 -Disponibilizado 

no dj eletronico 505/2016 DJE N" 5852 em 
08/0812016-505/2016 DJE N" 5852 em 
08/08/2016 

SITUAÇÃO: Com Cartório 
LOCAL DOS AUTOS: Nota de Expediente 505/2016 
AUDI~NC!A: 



SENTENÇA: 
BAIXA: ARQUIVAMENTO: 
LOCAL: 
CAIXA: N" DE VOLUMES: 

-----------------

VISTA 

FAÇO estes autos com vista ao 
Ministério Público. 

Em 06 de setembro de 2016 

César a ifva .JI.{ves, 
Oficia{ crevente, 
!Mat.: 1296-8277. 



e 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto 
Alegre 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E 
FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 001/1.14.0234215-3 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Matriz Construtora Lida. 

Promoção pelo Ministério Público 

Meritíssima Juíza: 

Ciente o Ministério Público dos termos da ata 
da Assembleia de Credores, realizada em data de 15 de agosto de 2016. fls. 
534 e 535. 

Manifesta-se, de outra parte, pelo deferimento 
do postulado pelo Administrador Judicial à fi. 525, determinando a intimação da 
Recuperanda na forma pretendida. 

Após, nova vista para análise acerca da 
homologação do Plano de Recuperação ici I aprovado em assembleia. 

/ 

Po de setembro de 2016. 

ortela, 
~stiça Substituta. 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto Alegre 
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80/5° Torre Norte- Cep 90050190- Porto Alegre, Rs, Fone 

(51)32951445 e-mail: pjfc@mprs.mp.br 



ESTADO DO RIO llRANDEDO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 

Vistos. 

l.Em que pese a previsão contida no art. 57, da Lei 

11.101/2005, este juízo tem relativizado a exigência da apresentação das 

certidões negativas de débitos fiscais, para tanto tem determinado, 

todavia, a comprovação do referido parcelamento no prazo de 90 dias, 

caso concedida a recuperação. 

2.Desta forma, oportunizo nova vista ao Ministério 

Público para se manifestar quanto à homologação do plano de 

recuperação. 

Em 09/09/2016 

Eliziana da Silveira Perez, 
juíza de Direito. 
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Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto 

Alegre 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
V ARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 1.14.0234215-3 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Matriz Construtora Ltda. 

MM. Juíza: 

Recebidos estes autos para manifestação 
sobre o plano de recuperação judicial, aprovado em Assembleia de 
Credores, fls. 534 e 535. 

Reiterando os termos da manifestação de fls. 
463 a 465, tendo em vista que o plano de recuperação aprovado encontra-se 
baseado em contrato de prestação de serviços que a autora firmou com a 
empresa Yurgel Obras Civis Ltda., também em recuperação judicial, na 
qual pende de julgamento final a questão relativa a contrato de cessão e 
transferência de direitos de obrigações, firmado com a Construtora 2Z 
Ltda., entende o Ministério Público caber aguardar o trânsito em julgado da 
decisão proferida, conforme despacho de fi. 488, item 2. 

Porto Alegre, aos 19 de setembro de 2016, 
segunda-feira. 

.' / 
Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Po/to Alegre ;/ 

Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, SOW Torre Norte- Cep 90050190- PoljiD Alegre, Rl(Fone 
(51)32951445 e-mail: pjfc@mprs.mp.br 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL E FALÊNCIA. RELATIVIÇÃO DO 

PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DAS 

OBRIGAÇÕES DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM 

EXAME. HOMOLOGAÇÃO DE VENDA DE 
TERRENO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. 
1. No caso em exame a decisão recorrida foi 
publicada em período compreendido até 17/03/2016. 

Assim, segundo os enunciados do Superior Tribunal 
de Justiça sobre a aplicação do novel Código de 
Processo Civil, há a incidência da legislação anterior, 
de acordo com o posicionamento jurídico uniforme 
daquela Corte, que tem a competência para regular a 

forma de aplicação da lei federal. 
2. A interpretação precitada coaduna com os 
princípios conformadores da atual legislação 
processual civil, que dizem respeito a não ocasionar 
prejuízo à parte ou gerar surpresa a esta com a 
modificação do procedimento em relação aos atos já 

efetivados, consoante estabelece o art. 9°, caput, e art. 
1 O, ambos do novel Código Processo Civil. 
3. O devedor permanecerá em recuperação 
judicial até que se cumpram todas às obrigação 
previstas no plano, sendo que nos dois anos após a 

concessão da recuperação estará sujeito aquele ao 
concurso de observação, a fim de aferir se a empresa 
possui condições de cumprir com o plano 

apresentado, de acordo com os preceitos do art. 61 da 
Lei de Recuperação e Falência. 
4. No caso em exame deve ser atentado que o 
pedido de recuperação judicial foi aprovado pelo juízo 

em 24 de setembro de 2007 e o respectivo plano 
homologado em 23 de dezembro de 2009. Assim, 

Números de páginas 



m ~+ 

JLLC 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

N' 70067286146 (N' CNJ: 0413992-31.2015.8.21.7000) 

2015/CiVEL 

constata-se que o feito tramita por nove anos, o que 

demonstra que o prazo bienal de observação foi 

relativizado pelo magistrado a quo até este momento 

processual. Assim, desmedida a postulação ante o 

largo período de tempo decorrido desde o deferimento 

da recuperação judicial. 

5. Ademais, o princípio da preservação da ·-. __ / 
empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, 

dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo 
viabilizar a superação da situação de crise econômico-

financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção 

da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e 
dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação daquela, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica. 

6. A recuperação judicial se trata de um favor 
creditício, de sorte que deve prevalecer o princípio da 

relevância do interesse dos credores, ou seja, a 
vontade majoritária destes no sentido de que o custo 

individual a ser suportado pelos mesmos é menor do 

que o benefício social que advirá à coletividade, 

preservando com isso a atividade empresarial, em 
última análise, o parque industrial ou mercantil de 

determinada empresa, bem como os empregos que 
esta mantém para geração da riqueza de um país, ao 

menos até ser concluído o concurso de observação 

em tela. 
7. As medidas adotadas no curso da recuperaçao 

judicial foram tomadas com o fito de velar pela 
continuação do negócio, objetivando o pleno deslinde 
do feito A esse respeito, verifica-se que a área cuja 
parte postula a homologação de venda já foi alvo de 
diversos desmembramentos e transferências de ônus, 
com o intuito de cumprir com o plano de recuperaçao 
judicial ajustado pela parte. 
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8. Assim, levando em consideração que o 

processo tramita durante cerca de nove anos e que a 

parte jã teve a assistência necessária do Poder 

Judiciário para que se reerguesse, ante o acolhimento 

de diversos pedidos formulados no curso do processo, 

não se mostra possível o deferimento do pleito ora 

deduzido, sob pena de se ultrapassar os limites do 

objetivo do instituto da recuperação judicial, positivado 

no citado art. 47 da Lei n. 0 11.101/05. 

Negado seguimento ao agravo de instrumento. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 

N' 70067286146 (N° CNJ: 0413992-

31.2015.8.21.7000) 

YURGEL OBRAS CIVIS L TDA 

YURGEL OBRAS CIVIS L TDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL 

QUINTA CÂMARA CÍVEL 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

AGRAVANTE 

AGRAVADO 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

VISTOS ETC. 

I - RELATÓRIO 

YURGEL OBRAS CIVIS L TOA. interpôs agravo de instrumento 

contra a decisão que, nos autos do processo de recuperação judicial, 

Números de páginas 
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indeferiu o pedido de homologação de venda de terreno e encaminhou o 

feito para encerramento. 

Nas razões recursais, a parte agravante argumentou que a 

demora ocorrida no curso do feito se deu em virtude de todo o trâmite 

processual, mas não por sua culpa, esclarecendo não ser possível atribuir à 

culpa a ninguém. 

Asseverou que o prazo estabelecido no art. 61 da Lei n.' 

11.1 01/05 deve ser relativizado, uma vez que inúmeras são as causas que 

podem retardar o curso plano do feito. 

Referiu que a homologação de venda postulada não é só uma 

questão de justiça, mas de direito, e que seu indeferimento pode causar 

enorme prejuízo à empresa que se encontra em final de recuperação. 

>lcJJUD/o~ 
~ õ 
' ' ' ' ' , ' , ' , ' , 

'•,, RS ~~,-

Argumentou que o lote indicado é suficiente para garantir as -

penhoras que serão a ele transferidas, em virtude da homologação de venda 

do outro terreno. 

Requereu o provimento do recurso, de sorte a ser reformada a 

decisão atacada. 

O administrador judicial se manifestou no feito, ratificando a 

manifestação deduzida nas fls. 153/155 e anuindo com as razões recursais. 

O Ministério Público ofertou parecer às fls. 217/219 dos autos, 

opinando pelo desprovimento do recurso. 

Números de páginas 
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É o relatório. 

11 - FUNDAMENTAÇÃO 

Admissibilidade e objeto do recurso 

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão 

que indeferiu o pedido de homologação de venda de terreno e encaminhou o 

processo de recuperação judicial para encerramento. 

Os pressupostos processuais foram atendidos, utilizado o 

recurso cabível, há interesse e legitimidade para recorrer, é tempestivo e foi 

devidamente preparado (fi. 206), inexistindo fato impeditivo do direito 

recursal, noticiado nos autos. 

Assim, verificados os pressupostos legais, conheço do recurso 

intentado para o exame das questões suscitadas. 

Ademais, releva ponderar que a decisão recorrida foi publicada 

em período compreendido até 17/03/2016. Assim, incide a norma processual 

anterior, nos termos dos enunciados do Superior Tribunal de Justiça sobre a 

aplicação do novel Código de Processo Civil, Egrégia Corte que tem a 

competência para regular a forma de aplicação da lei federal. 

Cumpre ressaltar que tal interpretação coaduna com os 

princípios conformadores da atual legislação processual civil, que dizem 

respeito a não ocasionar prejuízo à parte ou gerar surpresa a esta com a 
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modificação do procedimento em relação aos atos já efetivados, consoante 

estabelece o art. 9', caput, e art. 10, ambos do novel Código Processo Civil. 

Releva ponderar, ainda, que nada impede que eventual recurso intentado 

sob a égide da atual lei processual, que seja aquele examinado sob os 

paradigmas desta. 

Matéria discutida no recurso em análise 

No caso em exame a parte agravante se insurgiu contra a 

decisão que indeferiu o pedido de homologação de venda de terreno e 

encaminhou o processo de recuperação judicial para encerramento. 

Preambularmente, releva ponderar que o art. 61, caput, da Lei 

de Recuperação e Falência, estabelece que o devedor permanecerá em 

recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigação previstas no 

plano, sendo que no interregno de dois anos a contar da concessão da 

recuperação, aquele fica sujeito ao denominado concurso de observação, a 

fim de apurar se a empresa apresenta condições de cumprir o plano 

entabulado, o que não impede o prosseguimento da própria recuperação se 

estabelecida em prazo superior a este, cujos atos não estarão sob a análise 

do Juciário, in verbis: 

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor 
permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as 
obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da 
concessão da recuperação judicial. 
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Nesse sentido, cabe ressaltar que a tramitação do feito 

perdurou por longo lapso de tempo, inclusive superior ao fixado em lei para 

aferição dos atos da empresa recuperanda na exação do cumprimento do 

plano, nem sempre é responsabilidade das partes e que o prazo referido 

pode ser relativizado em determinadas recuperações, como ponderado pela 

agravante, mas não na órbita judicial que atende a ditames de ordem 

publica. 

Contudo, no caso em análise deve ser atentado que o pedido 

de recuperação judicial foi aprovado pelo juízo em 24 de setembro de 2007 

e o respectivo plano homologado em 23 de dezembro de 2009. Assim, 

constata-se que o feito tramita por longos nove anos, sob a égide judicial, o 

que demonstra que o prazo bienal foi relativizado pelo magistrado a quo até 

este momento processual. 

Entretanto, não há que se falar em postergar uma vez mais o 

citado lapso temporal, tendo em vista que desmedida a postulação ante o 

largo período decorrido desde o deferimento da recuperação judicial, tendo 

se esgotado o concurso de observação no qual os credores atentam para o 

cumprimento do plano mediante supervisão judicial, com a devida 

publicidade por se tratar esta matéria de ordem pública. 
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Ademais, há que se ressaltar que o principio da preservação 

da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, dispõe que a 

recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de 

crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da 

fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos 

credores, promovendo, assim, a preservação daquela, sua função social e o 

estímulo à atividade econômica. 

Acerca do tema em discussão é o ensinamento de Fazzio 

Júnior1 que segue: 

O princípio da conservação da empresa parte da constatação de que a 

empresa representa "um valor objetivo de organização que deve ser 

preservado, pois toda a crise da empresa, causa um prejuízo à comunidade" 

(LOBO, 1996:6). 

O objetivo econômico da preservação da empresa deve preponderar, em 

regra, sobre o objetivo jurídico da satisfação do título executivo, se este for 

considerado apenas como a realização de pretensão singular. O regime 

jurídico de insolvência não deve ficar preso ao maniqueísmo privado que se 

revela no embate entre a pretensão dos credores e o interesse do devedor. 

A empresa nao é mero elemento da propriedade privada. 

Resumindo o caráter insatisfatório das normas concursais ortodoxas, valem 

as palavras de Fernández-Rio (1982: 150), ao comendar que, na crise 

econômica de uma empresa, sobre o próprio devedor, sofrem os credores e 

sofre a sociedade. 

Ainda, é de se destacar que a recuperação judicial se trata de 

um favor creditício, de sorte que deve prevalecer o princípio da relevância do 

1 Fazzio Júnior, Waldo. Lei de Falências e Recuperação de Empresas. 43 ed. São Paulo: 

Atlas. 2008. p. 21. 
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interesse dos credores, ou seja, a vontade majoritária destes no sentido de 

que o custo individual a ser suportado pelos mesmos é menor do que o 

benefício social que advirá à coletividade, preservando com isso a atividade 

empresarial, em última análise, o parque industrial ou mercantil de 

determinada empresa, bem como os empregos que esta mantém para 

geração da riqueza de um país, ao menos até ser concluído o concurso de 

observação em tela. 

Assim, caso em análise, todas as medidas adotadas no curso 

da recuperação judicial foram tomadas com o fito de velar pelo cumprimento 

do plano e aferir se este possuía viabilidade economica, objetivando o pleno 

deslinde do feito no concurso de observação. A esse respeito, verifica-se 

que a área cuja parte postula a homologação de venda já foi alvo de 

diversos desmembramentos e transferências de ônus, com o intuito de 

cumprir com o plano de recuperação judicial ajustado pela empresa com 

seus credores. 

Assim, levando em consideração que o processo tramita 

durante cerca de nove anos e que a parte já teve a assistência necessária 

do Poder Judiciário para que se reerguesse, ante o acolhimento de diversos 

pedidos formulados no curso do processo, não se mostra possível o 

deferimento do pleito ora deduzido, sob pena de se ultrapassar os limites 
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legais e o objetivo do instituto da recuperação judicial, positivado no citado 

art. 472 da Lei n.' 11.101/05. 

A esse respeito, a fim de evitar desnecessária tautologia, 

transcrevo, em parte, a decisão exarada pela culta magistrada de primeiro 

grau, Ora. Eliziana da Silveira Perez, que atentou às peculiaridades do caso, 

como se vê da decisão que segue: 

O pedido de homologaç~o de autorização de venda das 
áreas referidas na petição de fls. 1527/1529, bem como os demais 
requerimentos ali formulados vão indeferidos, pelas razões abaixo 
expostas. 

Conforme já pontuado no despacho acima referido, a 
presente recuperaç~o foi ajuizada em 18.09.2007, com processamento 
deferido em 24.09.2007 (fls. 137/139), plano de recuperação apresentado 
às fls. 253/255, homologado às fls. 634/638 {23.12.2009), no qual contou 
que a recuperaç~o estava L,aticerçada na venda de área de terras 
pertencentes á empresa sita na Av. João Antonio da Silveira(. (sic)- fi. 254. 

Repetindo: o imóvel objeto do pedido é originário de 
sucessivos desmembramentos, nos quais houve autorização para a 
transferência de ônus que incidissem sobre as matrículas; a saber, a 
matrícula n° 178.913 é originária da n. 0 147.513, que, por sua vez, é 

originária da matrícula 22.721. Esta era a matrícula inicial, restando 
desmembrada nas matrículas 147.512 e 147.513 (para a qual foram 
transferidas as restrições) e, após, em virtude do pedido de fls. 1094/1097, 

novo desmembramento resultou na matrícula 178.913, com a transferência 
dos ônus (despacho de fi. 1139/1140). 

2 Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise 
econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores. promovendo, assim, a preservação da empresa, sua 

função social e o estimulo à atividade econômica. 

Números de páginas 



JLLC 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

N' 70067286146 (N' CNJ: 0413992-31.2015.8.21. 7000) 
2015/CÍVEL 

Na petição de fls. 1527/1529, havia referido que, com o 
novo desmembramento, a transferência dos ônus seria para uma ãrea 

referente ao lote 4, cuja área foi agora informada de que é de 4.138,09 m2, 
a fim de que possa transacionar duas áreas maiores (Lote 2: 17.415 m2, e 

Lote 3 18.692,63 m2). 

De todo o exposto, resulta o fato de que a presente 
recuperação já deveria ter sido encerrada há muito tempo. 

A situação descrita nos autos refoge à normalidade, uma 
vez que, repita·se, já foram autorizados dois desmembramentos de áreas 

com sucessivas transferência de ônus, a fim de melhor adequar aos 
interesses da recuperanda, estando, portando, cumprido o plano no 
atinente à venda de área pertencente à recuperanda. 

Já decorreu o prazo t., há muito t, de dois anos previstos no 
art. 61, da Lei 11.101/2005, devendo a recuperanda cumprir com as 
obrigações constantes nos autos de forma autônoma, pois não é 

necessários que estejam pagos todos os credores para o encerramento. 

Os credores que constaram no plano de recuperação foram 
todos pagos, e os que não o foram, estão com valores destinados. Os que 
afirma serem remanescentes e ainda pendentes de pagamento, ou não se 
sujeitam à recuperanda, ou devem ser pagos na forma do plano, de forma 
pessoal. 

A própria recuperanda referiu que a primeira transação 
autorizada para venda de imóvel se deu pelo valor de R$ 5.587.505,00, 
restando pagos todos os credores, honorários e custas e por mais R$ 
1.000.000,00 para a continuidade das operações {fi. 1676, item t,et.,). 

Desta forma, por que a continuidade da recuperação, visto 

e revisto que ela já deveria ter sido encerrada desde o ano de 2011, ou 
seja, dois anos após a sua concessão, que se deu em 23.12.2009? 

Inadmissível que, para o cumprimento do seu plano de 
recuperação, a recuperanda necessite que o processo tenha que 
permanecer ativo além do prazo legalmente previsto, a fim de eventuais 
intervenções do Judiciário, o que, diga·se, facilita a atuação da 

recuperanda, pois à expedição de um oficio os gravames existentes em 
uma área podem ser transferidos para outra área, sem que se possa ouvir 
ou credores a que se referem os gravames lá constantes. 

A ajuda que a recuperanda necessitava t, na forma de 
administraçao judicial - para a superação da sua situação de crise já foi 

Números de páginas 



' ESTADO DO RIO GRANDE ,DO SUL 

• PODER JUDICIARIO 
~,7 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

JLLC 

N' 70067286146 (N' CNJ: 0413992-31.2015.8.21. 7000) 

2015/CÍVEL 

prestada 1.. com prazo amplamente dilatado i devendo, agora, a empresa 

continuar suas atividades de forma autônoma, pois este é o espírito da lei 

que tanto se propaga e que, inclusive, está positivado no art. 47, da Lei 
11.101/2005. 

Acolher novo pedido de desmembramento de área para que 

seja possível novo ingresso de valores a fim de continuidade da empresa, 

sem que isso implique, efetivamente, que o valor resultante seja utilizado 

para o pagamento de credores é admitir que a empresa não tem condições 

de continuar em operação. E, mais busca a Recuperanda eternizar o 
processo de recuperação. Conforme acima referido, o objetivo final da 
recuperação judicial é propiciar que a recuperanda tenha prazos e 

condições favoráveis para que supere sua crise. Superação no sentido de 

retomada integral das atividades, inclusive com a gestão da sua crise, das 

situações que possam se apresentar. Se a empresa está em recuperação 

judicial há mais de 8 anos, sem que tal superação tenha ocorrido, talvez 

não seja mais possível a sua recuperação, uma vez que tal não pode se dar 

a qualquer preço. 

Ademais, cabe destacar que todos os credores habilitados no 

plano de recuperação judicial já foram pagos, tendo sido reservada a devida 

quantia para satisfação do crédito daqueles que não localizados. Dessa ·~ 

forma, a medida postulada pela parte agravante tem como objetivo a 

satisfação dos créditos retardatários, os quais não estão mais sob a égide 

da supervisão judicial. 

No que tange aos credores retardatários, considerou o ilustre 

Procurador de Justiça, Dr. Antônio Augusto Vergara Cerqueira, ao atentar ao 

demasiado tumulto processual que causaria a retificação do quadro geral de 

credores, em um processo de recuperação que já perdura nove anos, e ao 

fato de existirem outros credores com gravames a seu favor sobre o imóvel e 
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que não estão habilitados no plano de recuperação judicial, cujas razões se 

adota como de decidir e se transcreve a seguir: 

Pelo que se depreende, tais credores amoldam-se no disposto 

no artigo 1 O, §6°, da Lei 11.101/05, uin verbis": 

«Art. 10 - Não observado o prazo estipulado no art. 7°, §1°, 

desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. 

( ... ) 

§6° - Após a homologação do quadro-geral de credores, 

aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que 

couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, 

requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do 

quadro-geral para inclusão do respectivo crédito. 

Assim, são credores que se habilitaram após a homologação do 

Quadro Geral de Credores, o que provocaria uma retificação do referido 

quadro, circunstância essa que tumultuaria mais ainda o feito. 

Ademais, ressalta-se, conforme já esposado acima, que há 

outros credores com gravames a seu favor no imóvel, objeto do 

desmembramento ara postulado, os quais não estão abarcados pelo plano 

de recuperação. 

Dessa forma, não restou evidenciado que a recuperanda ainda 

necessite de auxílio para solucionar sua situação de crise, tendo a empresa 

capacidade para continuar suas atividades de forma autônoma. 

Dessa forma, diante dos fundamentos precitados, deve ser 

negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão 

agravada. 
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111 - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fundamento no art. 557, caput, do 

Código de Processo Civil, nego seguimento, de plano, ao agravo de 

instrumento, mantendo na íntegra a decisão de primeiro grau. 

Deixando de aplicar as regras atinentes a nova legislação 

processual civil, nos termos dos enunciados do Superior Tribunal de Justiça, 

que dizem respeito a não ocasionar prejuízo à parte ou gerar surpresa a 

esta com a modificação do procedimento em relação aos atos já efetivados, 

consoante estabelece o art. 9', caput, e art. 10, ambos do novel Código 

Processo Civil. 

Comunique-se ao Juízo de origem. 

Diligências legais. Intimem-se. 

Porto Alegre, 06 de abril de 2016. 

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO, 

Relator. 
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AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

FALÊNCIA. RELATIVIÇÃO DO PRAZO PARA O 

CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE NO 
CASO EM EXAME. HOMOLOGAÇÃO DE VENDA DE 
TERRENO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. 
RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 
RETARDO NA SOLUÇÃO DA CAUSA. APLICAÇÃO 
DE MULTA PROCESSUAL AO RECORRENTE. 
1. A recuperação judicial se trata de um favor 
creditício, de sorte que deve prevalecer o princípio da 

relevância do interesse dos credores, ou seja, a 
vontade majoritária destes no sentido de que o custo 
individual a ser suportado pelos mesmos é menor do 

que o benefício social que advirá à coletividade, 
preservando com isso a atividade empresarial, em 

última análise, o parque industrial ou mercantil de 
determinada empresa, bem como os empregos que 
esta mantém para geração da riqueza de um país, ao 
menos até ser concluído o concurso de observação 
em tela. 

2. As medidas adotadas no curso da recuperação 
judicial foram tomadas com o fito de velar pela 
continuação do negócio, objetivando o pleno deslinde 
do feito A esse respeito, verifica-se que a área cuja 
parte postula a homologação de venda já foi alvo de 
diversos desmembramentos e transferências de ônus, 
com o intuito de cumprir com o plano de recuperação 

judicial ajustado pela parte. 
3. Assim, levando em consideração que o 
processo tramita durante cerca de nove anos e que a 

parte já teve a assistência necessária do Poder 
Judiciário para que se reerguesse, ante o acolhimento 
de diversos pedidos formulados no curso do processo, 
não se mostra possível o deferimento do pleito ora 
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AGRAVO INTERNO 

deduzido, sob pena de se ultrapassar os limites do 

objetivo do instituto da recuperação judicial, positivado 

no citado art. 47 da Lei n. 0 11.101/05. 

4. Manutenção a decisão monocrática de forma 

unânime, pois se trata de recurso manifestamente 

inadmissível e improcedente. Multa fixada em 5% do 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, 

§4°, do novel Código de Processo Civil, sujeitando~se 

a interposição de outro recurso ao depósito prévio do 

montante anteriormente fixado, nos termos do § 5° da 

norma precitada. 

Negado provimento ao agravo interno. 

QUINTA CÂMARA CÍVEL 

N' 70069479962 (N' CNJ: 0158190-

95.2016.8.21.7000) 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

YURGEL OBRAS CIVIS L TOA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL 

YURGEL OBRAS CIVIS L TOA 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

AGRAVANTE 

AGRAVADO 
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Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar 

provimento ao agravo interno. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os 

eminentes Senhores DES. JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD E DES. 

LÉO ROMI PILAU JÚNIOR. 

Porto Alegre, 31 de agosto de 2016. 

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO, 

Relator. 

I - RELATÓRIO 

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO {RELATOR) 

YURGEL OBRAS CIVIS L TOA. interpôs agravo interno da 

decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, nos 

autos da recuperação judicial. 

Nas razões recursais às fls. 231/235 dos autos, a parte 

agravante alegou que não há nada de irregular em já ter transcorrido o prazo 

do art. 61 da Lei n.O 11.101/05, já que não é culpa exclusivamente da parte, 

mas sim da tramitação judicial em si, devendo tal prazo ser prorrogado. 
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Sustentou que há possibilidade de satisfação dos créditos 

retardatários pela medida postulada pela agravante, e não se configuraria no 

caso em tela o alegado tumulto processual ensejado pela retificação do 

quadro geral de credores. 

Postulou o provimento do recurso, com a reforma da decisão 

agravada. 

É o relatório. 

11 - VOTO 

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (RELATOR) 

Admissibilidade e objeto do recurso 

O agravo interno foi interposto objetivando a reforma da 

decisão monocrática. 

Os pressupostos processuais foram atendidos, utilizado o 

recurso cabível de maneira tempestiva e regular, sendo dispensado o 

preparo. 

Assim, conheço do recurso intentado para a análise das 

questões suscitadas. 

Da manutenção da decisão agravada 

Preambularmente, cumpre destacar que o novo Código de 

Processo Civil estabelece regulação específica para o agravo interno, a ser 
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interposto contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, como se 

pode observar do disposto no art. 1.021, in verbis: 

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para 

o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento as 
regras do regimento interno do tribunal. 

No que diz respeito a nova sistemática do agravo interno é 

oportuno trazer à baila às lições de Daniel Amorim Assumpção Neves 1 que 

seguem: 

O Novo Código de Processo Civil busca simplificar significativamente a 

atual confusão entre agravo interno e agravo regimental. Numa só previsão, 

o art. 1.021 prevê que da decisão monocrática do relator cabe agravo 

interno para o respectivo órgão colegiado. No Projeto originariamente 

aprovado pelo Senado ainda existia uma ressalva de que não seria cabível 

o agravo interno quando houvesse previsao legal específica de 

irrecorribilidade, mas tal ressalva não consta do texto final aprovado, de 

forma que toda e qualquer decisao monocrática do relator passa a ser 

impugnável por agravo interno. 

Ademais, releva pondera que o §1' do artigo supracitado define 

que o agravante deverá impugnar de forma específica os fundamentos da 

decisão, sob pena de não conhecimento do recurso. 

Por outro lado, o §3' da norma precitada vedou a possibilidade 

de o Relator reproduzir os fundamentos da decisão agravada no caso de 

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil- Lei 13.10512015. Rio 

de Janeiro Forense; Sao Paulo: Método, 2015, p. 562. 
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negar provimento ao recurso, de sorte que cabe, no mínimo, breve síntese 

do argumento jurídico definidor da solução dada à questão posta em exame. 

No que concerne ao tema em análise são os ensinamentos de 

Daniel Assumpção2
, in verbis: 

Nos termos do §1 ° do artigo comentado, na petição de agravo interno o 

recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão 
agravada, não bastando, portanto, apenas repetir a fundamentação do 

recurso ou do pedido julgado monocraticamente. 

( ... ) 

O §3° do artigo ora analisado, ao prever ser vedado ao relator limitar-se a 
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar 
improcedente (negar provimento) o agravo interno, promete mexer num 
vespeiro. Qualquer pessoa com mínima experiência na praxe forense sabe 

que as decisões de agravo interno (ou regimental) são em sua grande 
maioria um "recorta e cola" explícito da decisão monocrática. De novo 
apenas o primeiro parágrafo, que afirma mecanicamente que o recurso não 

abalou os fundamentos da decisão monocrática e que por tal razão o relator 
se valerá deles para decidir o agravo. Trata-se de fundamentação per 

relationem, inclusive admitida pelo Superior Tribunal de Justiça. Com a 
previsão ora analisada, ao menos no julgamento do agravo interno, o 

"recorta e cola" será vetado. 

Com relação à matéria impugnada de forma específica pela 

parte agravante, cumpre destacar que a recuperação judicial se trata de um 

favor creditício, de sorte que deve prevalecer o princípio da relevância do 

interesse dos credores, ou seja, a vontade majoritária destes no sentido de 

que o custo individual a ser suportado pelos mesmos é menor do que o 

benefício social que advirá à coletividade, preservando com isso a atividade 

2 Ob. Cit. 562. 
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empresarial, em última análise, o parque industrial ou mercantil de 

determinada empresa, bem como os empregos que esta mantém para 

geração da riqueza de um país, ao menos até ser concluído o concurso de 

observação em tela. 

As medidas adotadas no curso da recuperação judicial foram 

tomadas com o fito de velar pela continuação do negócio, objetivando o 

pleno deslinde do feito A esse respeito, verifica-se que a área cuja parte 

postula a homologação de venda já foi alvo de diversos desmembramentos 

e transferências de ônus, com o intuito de cumprir com o plano de 

recuperação judicial ajustado pela parte. 

Assim, levando em consideração que o processo tramita por 

cerca de nove anos e que a parte já teve a assistência necessária do Poder 

Judiciário para que se reerguesse, ante o acolhimento de diversos outros 

pedidos formulados no curso do feito, não se mostra possível o deferimento 

do pleito ora deduzido, sob pena de se ultrapassar os limites do objetivo do 

instituto da recuperação judicial, positivado no citado art. 47 da Lei n.' 

11.101105. 

Assim, os argumentos trazidos neste recurso não se mostram 

razoáveis para o fim de reformar a decisão monocrática, devendo ser 

negado provimento ao agravo interno, pois manifestamente inadmissível e 

improcedente o recurso intentado. 

Números de páginas 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

• PODER JUDICIÁRIO 
~ TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

JLLC 
N' 70069479962 (N' CNJ: 0158190-95.2016.8.21.7000) 
2016/CÍVEL 

Da multa pela negativa de provimento em votação unânime 

O art. 1.021, § 4', do novel Código de Processo Civil define a 

obrigatoriedade de fixação de multa entre um e cinco por cento do valor 

atualizado da causa quando o acórdão, de forma unânime, julgar 

inadmissível o recurso ou negar-lhe provimento, in verbis: 

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para 

o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as 

regras do regimento interno do tribunal. 

§ 4° Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou 

improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão 
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada 

entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 

No que diz respeito ao dever de o Julgador fixar a multa para 

os casos de inadmissibilidade ou negativa de provimento ao agravo interno 

são as lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero' trazidas à colação a seguir: 

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissfvel ou 

improcedente em votação unâníme, o órgão colegiado, em decisão 

fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada 

entre um e cinco por cento do valor da causa devidamente atualizado (art. 

1.021, S 4. 0
). Note-se que nesse caso há dever de imposição da multa, na 

medida em que com isso o legislador busca resguardar a seriedade na 

interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente 

protelatórios ou temerários (trata -se, portanto, de técnica voltada não só a 

3 MARIONE, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de 
Processo Civil, vof. 2; Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum, São Paulo: Ed. 

Revista dos Tribunais, 2015, p.538. 
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2016/CiVEL 

promoção da boa fé processual, art. 5. 0
, mas também a concretização do 

direito ao processo com duração razoável, arts. 5.0
, LXXVIII, da CF, e 4.0, 

CPC). 

Dessa forma, mantida a decisão monocrática de forma 

__.........,_ unânime, levando em consideração os princípios da economia e celeridade 

processual, que têm por objetivo dar maior agilidade aos julgamentos, a 

análise do presente recurso levou ao atraso injustificado da prestação 

jurisdicional, impedindo que o processo tivesse prazo razoável de duração, 

tendo em vista que a matéria discutida encontra-se pacificada neste 

Colegiado e o recurso intentado vem de encontro a esta. 

Assim, mostra-se manifestamente inadmissível e, também, 

improcedente o agravo intentado, motivo pelo qual deve ser fixada multa em 

5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4', do novel 

Código de Processo Civil, sujeitando-se a interposição de outro recurso ao 

depósito prévio do montante anteriormente fixado, nos termos do § 5° da 

norma juridica aplicável ao caso em análise. 

I li-DISPOSITIVO 

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao 

agravo interno, condenando a parte recorrente ao pagamento de multa 

fixada em 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4', do 

novel Código de Processo Civil, sujeitando-se a interposição de outro 
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N' 70069479962 (N' CNJ: 0158190-95.2016.8.21.7000) 

2016/CIVEL 

recurso ao depósito prévio do montante anteriormente fixado, nos termos do 

§ 5' do artigo precitado. 

DES. JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD 

De acordo com o eminente Relator, considerando as 

particularidades do caso concreto. 

DES. LÉO ROMI PILAU JÚNIOR- De acordo com o( a) Relator(a). 

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO - Presidente - Agravo Interno n' 

70069479962, Comarca de Porto Alegre: ""NEGARAM PROVIMENTO AO 

AGRAVO INTERNO. UNÂNIME"" 

Julgador( a) de 1' Grau: ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ 
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PODER JUDICIÁRIO 

001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 

Vistos. 

Em que pese tenha havido a aprovação do plano de 

recuperação proposto às fls. 161/ss, constando na Ata de fls. 534/535 

também o Aditivo de fls. 450/ss, diante dos termos das manifestações do 

Ministério Público de fls. 463/465 e 544, aliado ao fato de que o AI n.º 

70067286146 foi desprovido, assim como o Agravo Interno interposto (fls. 

545/556), quanto ao pedido de homologação de venda de áreas nos 

autos da recuperação da Yurgel, intimem-se a recuperanda e o 

Administrador para que se manifestem, objetivamente, quanto às 

condições para o cumprimento do plano proposto, bem como qual o 

termo inicial dos pagamentos, pois nada referido nos autos, com exceção 

da credora trabalhista (fls.534/535). 

/,.<?'? " 

Em 23/09/2016 

Eliziana da Silveira Perez, 
Juíza de Direito. 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente po~ 

S1gnatéric: ELIZIANA DA SILVEIRAPEREZ 
N' de Série do certfficado. OOCED1E4 

Data e hora de assinatura. 2310912016 17;37. 14 

Pana conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço http://www.tjrs.jus.br/verifioadcc:s 

e digite o seguinte número verificador: 0011140234215300120163117341 

;fio~ ~~-. " .,,... 
.(_§_letrõnic_q_) 
: www.tjrs.jus.br 11111111111!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

' 

Número Verificador: 0011140234215300120163117341 1 
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..- ESTADO DO RIO GR~NDE DO SUL -8 PODER JUDICIARIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 652/2016, expedida em 26 

de setembro de 2016, foi disponibilizada na edição nº 5886 no 

Diário da justiça Eletrônico do dia 27/09/2016, considerando-se 

publicada no primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com 

o art. 4° da Lei n° 11.419/2006. Dou fé. 

001/1.14.0234215~3 

69.2014.8.21.0001) 

(CNJ 

- Matriz 

Ltda (pp. Joao Adalberto 

Fernandes 4041/RS e João 

Medeiros Fernandes 49494/RS} 

0291141~ 

Construtora 

Medeiros 

claudio 

X Matriz 

Construtora Ltda {sem representação nos 

autos) . Intimado: Mazzardo e Coelho Advogados 

Associados (pp. Angelo Santos Coelho 

23059/RS). Vistos. Em que pese tenha havido a 

aprovação do plano de recuperação proposto às 

fls. 161/ss, constando na Ata de fls. 534/535 

também o Aditivo de fls. 450/ss, diante dos 

termos das manifestações do Ministério 

Público de fls. 463/465 e 544, aliado ao fato 

de que o AI n. 0 70067286146 foi desprovido, 

ass1m como o Agravo Interno interposto {fls. 

545/556}, quanto ao pedido de homologação de 

venda de áreas nos autos da recuperação da 

Yurgel, intimem-se a recuperanda e o 

Administrador para que se manifestem1 

objetivamente, quanto às condições para o 

cumprimento do plano proposto, bem como qual 

Assinado eletronicamentE! por Rio Gra:-~de :lo Sul Poder Judiciario 
Confira autenticidade em bttps;//www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 000016647213G. Página 1/3 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

o termo inicial dos pagamentosT pois nada 

referido nos autos, com exceção da credora 

trabalhista {fls.534/535}. 

Porto Alegre, 26/09/2016, 

Escrivão( à) I Oficial Ajudante 

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario 
Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, i~formando 0000166472130. Página 2/3 
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z 
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DE DIREITO 

EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DA COMARCA DE PORTO ALEGRE/RS. 

PROCESSO N" 

001/1.14.0234215-3 

i 
"' " MATRIZ CONSTRUTORA LTOA. (em Recuperação Judicial}, já qualificÊQa 

nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, ante Vossa Excelência, _i:x 
um de seus procuradores, em atenção à NE 652/2016 dizer e requer'i o 
que segue: iª 

A Recuperação da empresa Matriz está baseada no contrato das fls.69/71 
celebrado com a empresa Yurgel Obras Civis Ltda., em final de Recuperação Judicial, para a 
elaboração dos projetos de fracionamento do imóvel de 51.030,91m2 {ShlOO) e a construção~e 
1.100 aptos e 1.100 garagens do tipo minha casa minha vida, de propriedade desta última sob~ o 
·Imóvel da matrícula 178.913 do 32 Cartório de Registro de Imóveis, em anexo. ~ -F. 

Como não houve a homologação da promessa de compra por p<@e 
empresa 2z ltda., considerando as decisões do agravo de instrumento e agravo interno (Ws 

~ 

70067286146 e 70069479962), a empresa Yurgel está realizando outra transação com a mes~a 
empresa que já negociou antes, Augusto Dali Oglio Ltda. Ou pela melhor oferta que hou~r. 
Esclarece, ainda, que não foi interposto recurso contra a decisão do agravo interno n2 70069479962. 

Por incrível que parecença, as dificuldades de transação decorrem de culpa 
do DEMHAB que não retira as 40 famílias que deixou sobre uma parte do terreno, quando assumiu 
perante o Tribunal de Justiça a obrigação de entregar o terreno limpo (001/1.07. 0216873-8), para 
eximir-se, naquele momento, de cumprir os ditames da Lei Municipal621/2009 (fi. 546 deste último 
processo). 

No que tange aos pagamentos, os mesmos serão efetivados como abaixo 
exposto, respeitando o que já fora estabelecido em assembleia de credores: 

a} Os créditos trabalhistas serão pagos em até 180 dias, a partir da 
homologação do plano; 

b) Os créditos com privilégio especial serão pagos em até um ano, a 
partir da homologação do plano; 

os cr itos quirografários serão pagos em até dois anos a partir da 
omologação o plano. 

bviamente, se a transação propiciar ingresso imediato de recursos, os 
pagamentos dos credores e rã o ant ipados. 

"" Av. Carlos Gom2s, 328- Conjs. 712, 713 e 714- CEP 90480-000- Porto Alegre- RS 
Fone: (51) 3328.2033- Fax: ~51) 3328.6758- advogados@medeirosfernandes.com.br 

www.medeirosfernandes.com.br 



Ante o exposto, requer a homologação do pl 
aprovado em assembleia credores e como acima pos 

e recuperação, como 

De acordo: 

Porto Alegre, OS de Ó~ubro d 

EDEIROS FERNANDES 
OAB/R$4041 

Av. Carlos Gomes, 328 · Conjs. 712, 713 e 714- CEP 90480-000- Porto Alegre· RS 
Fone: (51) 3328_2033- Fax: (51) 3328.6758- advogados@medeírosfernandes.com.br 

www.medeirosfernandes.com.br 



REGISTRO DE IMÓVEIS DA 31 ZONA DE PORTO ALEGR:d!
LIVRO N!! 2 - REGISTRO GERAL 

FLS. . LA 

PORTO ALEGRE/AS, 07 de agosto de 201 01 178.913 

IMÓVEL: Uma área de terras, com 51.030,9lm2, ao sudeste fazendo divisa com área de 
Augusto Dali Oglio e Cia. Ltda., composto de três segmentos, o primeiro medindo 50,25m 
fazendo um ângulo de 90" com a divisa sudoeste, o segundo medindo 42,80m fazendo illll ângulo 
de 90" com o segmento anterior, o terceiro medindo 30,00m fazendo um ângulo de 90" com a 
divisa nordeste, a sudoeste mede 632,1434m, fazendo divisa com teiTaS que são ou foram de 
Amado Perrone e João Carlos Conrad, ao noroeste fazendo um ângulo de 75°13"50' com o 
segmento anterior, mede 83,00m, fazendo divisa com área de propriedade de Honório Fagundes 
da Silva, sendo que as terras prometidas e que fazem parte deste contrato nos fundos atinge até o 
arroio, o qual em sua totalidade pertence a área desmembrada, ao nordeste fazendo um ângulo de 
90° com a face sudeste do terreno, medindo 568,l834m fazendo ângulo de 104°46"10', com a 
divisa noroeste, composto de cinco segmentos, o primeiro a partir da divisa sudeste, medindo 
217,4405m, o segundo de 20,00m fazendo frente ao prolongamento da rua Jessu Oliveira Silva, o 
terceiro medindo 287,l209m, o quarto fazendo frente para o prolongamento da rua Governador 
Peracchi Barcelos medindo 20,00m e o quinto medindo 23,622m até a divisa noroeste. 
PROPRIET ÁRlO: YURGEL OBRAS CIVIS L TDA ~ em recuperação judicial, CNP J 
91.642.421/0001-71, com sede nesta Capital, 
REGISTRO ANTERIOR: Livro 2-RG, matrícula n" 147.513 do 3" Registro de Imóveis desta 
Capital. 
OBS.: A presente matricula foi aberta em virtude de saldo remanescente. 
PROTOCOLO: 672.048 de 16/07/2014, 672.047 de 16/0712014, 673.370 de 01108/2014 e 
673.680 de 06/08/2014. Escrevente: Sitarz 
Escrevente Autorizado( a)~ ~<-/L 
Registrador( a) Substituto( a): ~ <.... 
Registrador(a): ' 
Emolumentos: R$ 14,30. Selo 0471.03.1400027.06439: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03495: R$ 0,30. 

AV-1~178.913, de 07 de agosto del014. "ÔNUS IDPOTECA ~NOTiCIA: O imóvel objeto da 
presente matrícula encontra~se hipoteca em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
conforme R-5 da matrícula n° 22.721, em 16/12196 e Av.-1-147.513, no valor de R$.400.000,00. 
Escrevente: Sitarz 
Escrevente Autorizado( a):~ ~ 
Registrador( a) Substituto(a): '-..___ ...-..=...._ ..,..---n:.. 
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06449: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados; R$ 3,40. Selo 04 71.0 L 140003 L03727: R$ 0,30. 

AV-2-178.913, de 07 de agosto de 2014. ACÃO - NOTÍCIA: Conforme Mandado de 
Averbação, inscrito na Av-6 da matricula n° 22.721, em 04/IJ/97 e Av.-2-147.513, em que 
figuram Antonio Graziadei de Oliveira (Autor) e YURGEL OBRAS CIVIS LTDA. (Réu), foi 
determinado que: no objetivo de prevenir terceiros de boa-fé e resguardar os interesses do autor 
em futura ação de execução, assegurando bens passíveis e suficientes para garantir a satisfação 
integral do crédito cujo reconhecimento é buscado, fica o imóvel, objeto da presente matru.nlllrt--

~egs Q 

CONTINUA NO ãQ6 
O'<> 
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REGISTRO DE IMÓVEIS DA 31 ZONA DE PORTO ALEGRE 
LIVRO N9 2 - REGISTRO GERAl 

FLS. MATRiCUlA 

01v 178.913 

gravado com a presente notícia. 
Escrevente: Sitarz """"'\_ 
Escrevente Autorizado( a): '· .........___ ~ «=.....,{"<::_ 
Registrador( a) Substituto( a): ~ -O 
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06452: RS 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03741: R$ 0,30. 

AV-3-178.913, de 07 de agosto de 2014. PENHORA- NOTÍCIA: O imóvel objeto da 
presente matrícula encontra-se PENHORADO em favor da SANTOAlRES DA SILVA MELO, 
conforme R-7 da matrícula no 22.721, em 26/ll/99 e Av.-3-147.513, no vaJor de R$.9.979,80. 
Escrevente: Sitarz -......._ 
Escrevente Autorízado(a): _ .........._____. _ ~ ~ 
Registrador( a) Substituto( a): / (_) 
Registrador(a): -
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06455: R$ 0,55. 
Processamento eletrôníco de dados: R$ 3,40. SeJo 04 71.01.1400031.03760: R$ 0,30. 

AV-4-178.913, de 07 de agosto de 2014. PENHORA NOTís;IA: O imóvel objeto da 
presente matrícula encontra--se PENHORADO em favor da MARJSA RAMIRES, conforme R-8 
da matricula n° 22.721, em 25/02/00 e Av.-4-l47.513, no valor de R$.23.883,33. 
Escrevente: Sitarz --.......... 
Escrevente Autorizado( a): _ '-----:.c__/ 
Registrador(a) Substituto(a): ~ ~ 
Registrador(a): 'J 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo047L03.1400027.06459: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03795: R$ 0,30. 

AV-5-178.913, de 07 de agosto de 2014. PENHORA- NOTÍCIA: O imóvel objeto da 
presente matrícula encontra-se PENHORADO em favor da CAlXA ECONÔMICA FEDERAL, 
conforme R-9 da matricula n° 22.721, em 28/02/00 e Av.-5-147.513, avaliado em 
R$.367.625,00. 
Escrevente: Sitarz ~ 

Esc~eventeAutorizru:io(a):. ~<::::...- ~{j'"'"..,.L 
Reg~strador(a) Substltuto(a): / ( 
Registrador(a): · 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo047L03.1400027.06460: RS 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$3,40. Selo 0471.01.1400031.03807: R$ 0,30. 

AV-6-178.913, de 07 de agasto de 2014. PENHORA NOTÍCIA; O imóvel objeto da 
presente matrícula encontra-se PENHORADO em favor de RONY MARTINS DO VAL, 
conforme R-10 da matric no 22.721, em 17/11/00 e Av.-.6-147 .513, no valor de R$.9.451,82. 
Escrevente: Sitarz 
Escrevente Autorízado(a): ·- }, ··~ 

.c__ / :: CONTINUA A. FOlHAS -
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FLS. CULA 

PORTO ALEGRE/AS, 07 de agosto de 2014 02 178.913 

Registrador( a) Substituto( a): 
Registnldor{a): 
Emolwnentos: R$ 25,60. Selo 047!.03.1400027.06465: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03831: R$ 0,30. 

AV-7-178.913, de 07 de agosto de 2014. PENHORA NOTiCIA: O imóvel objeto da presente 
matricula encontra-se PENHORADO em favor de GIANCARLO GERMANI, conforme R-li da 
matricula d'22.721, em 09/04/01 e Av.-7-147.513, no valor de R$.467,50. 
Escrevente; Sitarz ~ 
EscreventeAutorizado(a)_:, ~ ~· . 
Registrador( a) Substituto( a): c:...... --R: 
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Seio 0471.03.1400027.06468: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3.40. Selo 047I.Oi.l400031 .03837: R$ 0,30. 

AV-8-178.913, de 07 de agosto de 2014. PENHORA- NOTiCIA: O imóvel objeto da presente 
matrícula encontra-se PENHORADO em favor de ROSA MARIA DA SILVA VIEIRA e 
CLAUDIO ROGÉRIO VIEIRA, confonne R-12 da matrícula no 22.721, em 09/05/01 e Av.-8-
147.513, no valor de R$.20.617,71 (Junt. com outro imóvel). 
Escrevente: Sitatz -......._ 
Escrevente Autorizado( a): . '--~ __ ~ 
Registrador( a) Substituto( a): ~ ""<
Registrador( a): 
Emolumentos: R.$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06470: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03850: R$ 0,30. 

AV-9-178.913, de 07 de agosto de 2014. PENHORA- NOTíCIA: O imóvel objeto da presente 
matrícula encontra-se PENHORADO em favor de HERMENEGILDO GOMES LEITE e NARA 
GIOVANA DA SILVA ORTIZ, confonne R-13 da matrícula n° 22.721, em 14/08/01 e Av.-9-
147.513, no valor de R$.15.501,60 (Junt. com outros dois imóveis). 
Escrevente: Sitarz 
EscreventeAutorizado(a):~ ~ 
Registrador( a) Substituto( a): .c- <...tZ 
Registrador(a): .. 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 047L03.l400027.06474: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3.40. Selo 0471.01.1400031.03862: RS 0,30. 

AV-10-178.913, de 07 de agosto de 2014. PENHORA NOTÍCIA: O imóvel objeto da 
presente matrícula encontra-se PENHORADO em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
confonne R-14 da matrícula n" 22.721 e A v.-I 0-147.513, em 18/09/01. 
Escrevente: Sitarz 
Escrevente Autorizado(a): ~ :/[)· ~ 
Registrador( a) Substituto( a): '----. ..::-_ ~'G
Registrador(a): 
Emolwnentos: R$ 25 60. Selo 0471.03.1400027.06476: R$ O 5. 

------- ---
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Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 047!.01.140003!.03876: R$ 0,30. 

AV-11-178.913, de 07 de agosto de 2014. PENHOBA- NOrteiA: O imóvel objeto da 
presente matrícula encontra-se PENHORADO em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
conforme R~l5 da matricula n° 22.721 e Av.~J 1~147.513, em 24/09/01. 
Escrevente: Sitarz ~ 
Esorevente Autorizado( a): · ~ /Q· --«:: 
Registrador( a) Substituto( a): . 
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 047!.03.1400027.06481: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03886: R$ 0,30. 

AV-ll-178.9!3, de 07 de agosto de 2014. PEN!JQRA- NOTÍCIA: O imóvel objeto da 
presente matricula encontra-se PENHORADO em favor de ANTONIO GRAZIADEI DE 
OLIVEIRA, conforme R-16 da matricula n~ 22.721 e Av.-12-147.513, em 31105/02, no valor de 
R$.2!.708,20. 

Escrevente: Sitarz ·~ h 
Escrevente Autorizado( a): -=-- ---.:. ~ 
Registrador( a) Substituto{ a): 
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06483: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.0!.140003!.03890: R$ 0,30. 

AV~13~178.913, de 07 de agosto de 2014. fENHORA- NOTÍCIA: O imóvel objeto da 
presente matricula encontra-se PENHORADO em favor da FAZENDA NACIONAL, confo.rme 
R-18 da matricula n° 22.721 e Av.~tJ-147 513, em 26/03/04, no valor de R$.5.000,00. 
Escrevente: Sitarz ~ 
EscreventeAutorizado(a): . -~~'< 
Registrador( a) Substituto( a): e= 
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06487: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03897: R$ 0,30. 

AV-14-178.913, de 07 de agosto de 2014. PENHORA NOTiÇIA: O imóvel objeto da 
presente matricula encontra-se PENHORADO em faVQr de ERNANI MARJO DA ROSA 
PEREIRA e ODETE FONSECA PEREIRA, confonne R-19 da matricula n° 22.721, em 
08/03/05 e Av.-14-147.513, no valor de R$.114.189,86. 
Escrevente: Sitarz ~ 
Escrevente Autorizado( a): ~ 
Registrador( a) Substituto( a): .::""- ~ 
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06492: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03906: R$ 0,30. 

AV-15-178.913, de 07 de ag .. to de 2014. PENHORA- NOTÍCIA: 0~,-~ 
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presente matricula encontra-se PENHORADO em favor de SERGIO MELO, Conforme R-20 da 
matricula n° 22.721, em 25/10/05 e Av.-15-147.513, no valor de R$.12.494,83. 
Escrevente: Sitarz ~ 
Escrevente Autorizado( a): . ~ . _ __},_.U· -ve:_ 
Registrador( a) Substituto( a)~ / 
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06496: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3.40. Selo 0471.01.1400031.03917: R$ 0,30. 

AV-16-178.913, de 07 de agosto de 2014. PENHORA -NOTiCIA: O imóvel objeto da 
presente matrícula encontra-se PENHORADO em favor de ISABEL CRISTINA MED.INA DE 
OLIVEIRA, conforme R-21 da matricula n° 22.n1. em 01/02/2007 e Av.-16-147.513, no valor de 
R$.203.077,36. 
Escrevente: Sitarz ~-
Escrevente Autorizado( a): ~-=-- ~ ~ 
Registrador{ a) Substituto( a): / Q <.. 
Registrador{a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06500: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03928: R$ 0,30. 

AV-17-178.913, de 07 de agosto de 2014. PENHORA NOTÍCIA: O imóvel objeto da 
presente matrícula encontra~se PENHORADO em favor de MARIO ANDRE SANTOS 
SANTIAGO, confonne R-22 da matricula n" 22.721, em 04/04/2007 e Av.-17-147.513~ no va1or 
de R$.34.177, 77. 
Escrevente: Sitarz ~ 
Escrevente Autorizado( a): . --......___c:_ ~ ~ 
Registrador( a) Substituto( a): / (_) 
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06503: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400031.03936: R$ 0.30 . 

..,._ V-18-178.913, de 07 de agosto de 2014. 
n". 708/2009, inscrito na Av-23 da em e 3, foi 
noticiada a existência do processo de recuperação judicial n" 001/1.07.0216873·8 de YURGEL 

.~ OBRAS CIVIS LTDA. 
Escrevente: Sitarz ~ 

EscreventeAutorizado(a): "----~:/-u-·~ 
Registrador( a) Substituto( a): 
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 25,60. Selo 0471.03.1400027.06510: R$ 0,55. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 3,40. Selo 047l.Ol.l400031.03962: R$ 0,30. 

AV~19~178.913, de 13 de agosto de 2014. CANCELAMENTO: Conforme Oficio n" 31112014, 
datado de 24/07/2014, expedido pela Exma. Sra. Dra. Rachei Albuquerque de Medeiros M~"·+-

--.... ~~':J'• n. CONTINUA NO v~ ..., 
o 

t 
0 
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Juíza da 23' Vara do Trabalho, desta Capital, referente ao processo n' 011470(). 
89.1997.5.04.0023, foi determinado o cancelamento da penhora objeto da AV.4 (processo n° 
01147.023197-2 originário do R.S-22.721), ficando, assim, o imóvel livre deste gravame a que 
estava sujeito. 
PROTOCOLO; 672.840 de 25142crevente Autorizada: Gabriela 
Escrevente Autorizado( a):* , ~ 
Registrador( a) Substituto( a); ..-.. 
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 178,20. Selo 0471.07.1300051.09639: R$ 8,10. Processamento eletrônico de 
dados: R$ 3,40. Selo 047l.Ol.0400032.00J44: R$ 0,30. 

AV-20-178.913. de 16 de setembro de 2014. CANCELAMENTQ: Confonne Insrumeno 
Particular de Autorização de Cancelamento de Alien~ Fiduciária, Hipoteca e Outras 
A venças, datado de 12/0912014, a CAIXA ECON MICA FEDERAL, autorizou o 
cancelamento da hipoteca objeto da Av.l e Av.5, ficando assim o imóvel livre do gravame a que 
estava sujeito. 
PROTOCOLO: 676.787 de 12/0912014. Escreveote; Karen 

Escrevente AUlo<izado(a): i 1/f. 
Registrador(a) Substituto(a): J..J,_l.... ::t- · 
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 51,20. S o 0471.04.1.400026.03078: R$ 0,70. 
Processamento eletrônico d'e dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.1400037.08177: R$ 0,30. 

AV-21-178.913, de 16 de dezembro de 2014. CANCELAMENTO: Conforme Oficio n" 
414/2014, datado de 03/12/2014, expedido pela Exma. Sra. Ora. Rozi Engelke, Juíza da 24a 
Vara do Trabalho, desta Capital, referente ao processo n" 0119400-08.1997.5.04.0024. foi 
determinado o cancelamento da penhora objeto da AV .17 (processo n" 01194.024/97-1 
originário do R.22-22.721), ficando, assim, o imóvel livre deste gravame a que estava sujeito. 
PROTOCOLO: 684.054 de 04/q. 4te Autorizada: Gabriela 
Escrevente Autorizado( a):~ ~ 
Registrador( a) Substituto(a : 
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 154,90. Selo 0471.07.1400034.04544: R$ 8,10. Processamento eletrônico de 
dados: R$ 3,40. Selo 0471.01.!400052.09245: R$ 0,30. 

AV-22-178.913, de 16 de dezembro de 2014. CANCELAMENTO: Confurme Oficio n• 
428/2014, datado de 12/1212014, expedido pela Exma. Sra. Ora. Adriana Kunrath, Juiza da 2" 
Vara do Trabalho, desta Capital, referente ao processo n° Ol15200M24.1997.S.04.0002, foi 
determinado o cancelamento da penhora objeto da AV.15 (processo no OIJ52.002/97..0 
originário do R.20-22.721) , ficando, assim, o imóvel livre deste gravame a que estava sujeito. 
PROTOCOLO; 684.838 ~_.ij ~te Autorizada: Gabriela 
Escrevente Autorizado( a}: l 

Registrador( a) Substituto a): 

CONTINUA A FOlHAS -
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Registrador( a): 
Emolumentos: R$ 91,10. Selo 0471.06.1400053.00061: R$ 5,40. Processamento eletrônico de 
dado" R$ 3,40. Selo 047!.01.1400052.09312: R$ 0,30. 

AV~23-178.913, de 23 de fevertiro de 2015. CANCELAMENTO: Conforme Oficio n° 
12003144, datado de 21101/2015, expedido pela Exma. Sra. Ora. Daniela Cristina de Oliveira 
Pertile, Juíza Federal Substituta da (f Vara Federal, desta Capital. referente ao processo n<> 
97.00.15634-6, foi determinado o cancelamento da notfcia de penhora objeto da AV-5 (originário 
do R-9 da matricula n" 22.721), ficando, assim, o imóvel livre deste gravame a que estava sujeito. 
PROTOCOLO; 687.839 de 27/0112015. Escrevente Autorizada: Ana Paula 
Escrevente Autorizado( a): .L/ ___ ../] 
Registrador( a) Substituto(a): ~ 
Registrador(a): 
Emolumentos; R$ 1.361.50. Selo 0471.09.1400047.00947: R$ 13,55. Processamento eletrônico 
de dado" R$ 3,60. Selo 047!.01.1500004.09469: R$ 0,30. 

AV-24-178.913, ·de 28 de maio de 2015. CANCELAMENTO: Conforme Oficio tf 
710000571859, datado de 02104l2015, expedido pela Exma. Sra. Dm. Grnziela Cristine Bilndehen 
Torres, Juíza Federal Substituta da la Vara Federal de Porto Alegre, referente ao processo n° 
5072462-67.2014.4.04.7100/RS, foi determinado o cancelamentp da notícia de penhora objeto da 
AV.IO (originário do R-14 da matricula n<> 22.721, processo n° 97.006892-7), ficando, assim, o 
imóvel livre deste gravame e estava sujeito. 
PROTOCOLO: 695.319 O 5/2015. Auxiliar: Leonardo 
Escrevente Autorizado(a): 
Registradona) Substituto( : 
RegistradO>:( a): 
Emolwnentos: R$ 27,30. o 0471.03.1500017.03549: R$ 0,55. Processamento eletrônico de 
dados: R$ 3,60. Selo 047 .01.1500019.01206: R$ 0,30. 

AV-25-178.913, de 28 de julho de 2015. CANCELAMRNTO; Conforme Oficio tf 571/2015, 
datado de 29/07/2015, expedido pela s• Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, 
foi determinado o cancelamento da penhora referente ao processo tt0 001/1.14.0304459-8 
(CNJ:0386669~J3.2014.8.21.0001), constando como exequente Augusto Dali Oglio & Cia. Ltda. 
e como executados Yurgel Obras Civis Ltda. e outros, embora a mesma não tenha sido 
apresentada e registrada llfl!faA 
PROTOCOLO: 700.710 
Escrevente Autorizado( a): 
Registrador( a) Substitui ): 
Registrador(a): 
Emolumentos: R$ 27,30 elo 0471.03.1500024.06625: R$ O.S.S. Processamento eletrônico de 
dados: R$ 3,60. Selo 047 01.1500030.00429: R$ 0,30. 

AV-26-178.913, de 04 de setembro de 2015. CANCELAMENTO;; Conforme Oficio n° 
125512015, datado de 06/0812015, expedido pela Exma. Sra. Ora. Rosane WIUIJler da Silva _,__xl 
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Bordasch, Julza de Direito da z• Vam Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. 
referente ao pro=so n' 001/1.05.0068183-3 (CNJ:0681831-86.2005.8.2l.OOOI). foi 
determinado o cancelamento da notícia de penhom objeto da AV-12 (processo n° 100314203, 
originário do R-16 da matricula n° 22.721), ficando, assim, o imóvel livre deste gravame a que 
estava sujeito. 
PROTOCOLO: 704.876 de 28/q8!2 5. Ajll"li'9": Leonardo 
Escrevente Autorizado{a):L ~r-
Registrador(a) Substirutti(aí:-' · 
Regiatrador(a): 
Emolumentos: R$ 165,10. Selo 0471.06.1400053.03!55: R$ 6, 70. Processamento eletrônico de 
dados: R$ 3,60. Selo 0471.0!.1500036.00233: R$ 0,40. 

AV-27-178.913, de 25 de abril de 2016. CANCELAMENTO: Conforme Oficio no 263/2016, 
de 29/03/2016, expedido pela Exma. Sra. Ora. Fernanda Ajnhom, Juíza de Direito da t• Vara 
Cível do Foro Central, desta Capital, referente ao processo no 00111.05.0061112-6 (CNJ:. 
0611121-41.2005.8.21.0001), foi detenninado o cancelamento da notícia de penhora objeto da 
Av-3, (processo n° 01197379223, originário do R-7 da matricula n~2.721), visto que satisfeito 
o crédito que originou a presente demanda. ficando, assim, cancelada dita averbação. 

PROTOCOLO: 719.960 d~OSI ~6; A]Jili, Luis Roberto. 
Escrevente Autorizado( a): ~ 
Registrador( a) Substituto a): 
Registrador( a): 
Emolumentos: R$ !30,40. Selo 047!.06.!600004.0!357: R$ 6,70. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 4,10. Selo 047L01.1600014.00937: R$ 0,40. 

AV-lf1..178.913, de 19 de maio de 2016. CANCELAMENTO: Confurme Oficio no 550/2016, 
de 05/04/2016, expedido pela Exma. Sra. Ora Fernanda Carravetta Vilande, Juiza de Direito da 
13 .. Vara Cível do Foro Central, desta Capital, referente ao processo D0 00111.05.0186106-l 
(CNJ:J86106l-712005.821.000l), foi determinado o cancelamento da noticia de penhora 
objeto da Av-7, (processo no 100453563, originário do R-11 da matrícula n~2.721), ficando, 
assim, o imóvel livre deste gravame a qae estava sujeito. 
PROTOCOLO: 722.698 de l 0/0q:/20 ~· ~il~: Luís Roberto. 
Escrevente Autorizado{ a): L ~ 
Registrador( a) Substítutt<ar '· 
Registrador(a): 
Emolumentos: R$ 63,30. Selo 0471.05.1200011.00379: R$ 3,30. 
Processamento eletrônico de dados: R$ 4, lO. Selo 0471.0 l.l600016.00234: R$ 0,40. 
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EXMA. SRA. ORA. JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, 

RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO CENTRAL DE 

PORTO ALEGRE/RS. 

PROCESSO N' 001/1.14,0234215-3 

MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

Administrador Judicial nomeado nos autos do processo em epígrafe, vem, 

respeitosamente perante V. Exa., em atenção à nota de expediente n' 652/2016, 

dizer o que abaixo segue. 

Na decisão veicula pela nota de expediente n' 652/2016, V. Exa., 

determinou a intimação da recuperanda e do Administrador Judicial "quanto às 

condições para o cumprimento do plano proposto, bem como qual o termo inicial 
dos pagamentos, pois nada referido nos autos, com exceção da credora trabalhista 

(fls.534/535)." 

Em contato com os Advogados da Recuperanda foi franqueado ao ~ 
~ 

Administrador Judicial acesso à petição em questão, onde esclarecido que "a := 

"' empresa Yurgel está realizando outra transação com a mesma empresa que já ~ 
~ negociou antes, Augusto Dal/ Oglio Lida." ou que a venda das unidades ~ 
;; 
~ 

habitacionais será feita ''pela melhor oferta que houver." 

A este respeito, pois, entende o Administrador Judicial que as 

condições da operação estão demonstradas, não havendo de se cogitar, ao menos 

neste instante processual, de falta de condições para a execução do projeto por 

parte da Yurgel Obras Civis Ltda., sobretudo porque o seu processo de 

recuperação judicial está em vias de encerramento da fase judicial. 

Na referida manifestação também restou esclarecido os termos inicial 
e final de pagamento dos credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, 

conforme abaixo transcrito: 

1. Os créditos trabalhistas serão pagos em até 180 dias, a partir 
da homologação do plano; 

2. Os créditos com privilégio especial serão pagos em até um 
ano, a partir da homologação do plano; 
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ADVOGADOS ASSOCIADOS 

desde 1.986 

3. Os créditos quirografários serão pagos em até dois anos a 

partir da homologação do plano. 

ANTE O EXPOSTO, REQUER a juntada da presente aos autos para 
os devidos fins de direito, esperando V. Exa. se digne a dar por sanadas as 
omissões apontadas e conceder a recuperação judicial. 

/~) 

Nestes tern;i ped'W'e 1spera deferimento. 

Porto 7fe/RS, Ot;outubro de 2016. 

. j/ 
azzardo~Vcoelho Adv. Associado _.-··----

Angelo Santos o 
____ _G!.<M1SS 23.059 
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ESTADO DO RIO G-RANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 

Vistos. 

Diante do consignado nas manifestações retro, dê-se 

vista ao Ministério Público, nos termos do item "2", fl. 538. 

Em 19/10/2016 

Eliziana da Silveira Perez, 
juíza de Direito. 

Este é um documento eletrô!1i<:<J assinado drgJtalmenle po~ 

SiQllalário· ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ 

N' de Série do certiTlcado: OOCED1 E4 
Data e 11ora da asstnatura: 191101201616·32:42 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o ermareço http:l!www.tjrsrus.br/verificadocs 

e digite o seguinte número venfFCador: 0011140234215300120163456961 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Número Verificador: 0011140234215300120163458961 1 
001/1.14. O 234215-3 ( CNJ: .0291141-69.2 O 14.8 .21. 0001) 



de D/,.., 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL t: ~ 
PODER JUDICIARIO 'à. ..s :r 
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências'opO~'"' 

VISTA 

FAé.tJ ~s~,a~tt\;,com vista ao Ministério Público. 

EmLi_l_J __ -~ 



/;P/';'4:/JP,é"'~é~ ~~ 
r 



Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto 

Alegre 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
V ARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 1.14.0234215-3 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Matriz Construtora Ltda. 

MM. Juíza: 

Pese as posições da empresa em recuperação, 
fls. 560 e 56, e do administrador judicial, fls. 570 e 571, reitera o Ministério 
Público os termos da manifestação de fi. 544, destes autos. 

Comprovado nos autos o trãnsito em julgado 
da decisão proferida nos acórdãos de fls. 545 a 556, manifesta-se por nova 
intimação da empresa em recuperação para trazer aos autos a alegada nova 
traosação, realizada entre a empresa Yurgel Obras Civis Ltda. e a sociedade 
Augusto Dali Oglio Ltda. e relativa ao imóvel objeto do Plaoo de 
Recuperação, aprovado em Assembleia de Credores. 

sexta-feira. 
Porto Alegre, aos 31 de outubro de 2016, 

;-----; 
winr)A~ 

Promo}&de ~Justka ' ., 
Pr~motoria .de J~stiça ~e Falências e Recuperação de Empresas de Po~ Alegre // 

Av. Aureliano de Ftguetredo Pmto, 80/5° Torre Norte· Cep 90050190 ·Porto Alegre, Rs, E;}ne 
(51)32951445 e-mail: pjfc@mprs.mp.br I I 
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COMARCA DE PORTO ALEGRE 
VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS 
Rua Manoelito de Ornei las, 50 

Processo nº: 
Natureza: 
Autor: 
Réu: 
juiz Prolator: 
Data: 

001/1.14.0234215-3 (CNJ :.0291141-69.2014.8.21.0001) 
Recuperação de Empresa 
Matriz Construtora Ltda. 
Matriz Construtora Ltda. 
juíza de Direito- Ora. Eliziana da Silveira Perez 
04/ll/2016 

Vistos. 

MATRIZ CONSTRUTORA LTDA ajuizou pedido de 

recuperação judicial, com base nos arts. 47 e 48, da Lei 11.101/2005, 

cujo processamento foi deferido em 23.09.2014 (fls. 100/101). 

Publicado o edital a que se refere o art. 52, §1º, e 7º, §1º, da lei nº 

11.101/05 (fls. 116/-v, certidão à fi. 289), foi apresentado o plano de 

recuperação (fls. 160/289), em obediência ao disposto no art. 53 da 

lei 11.101/2005. 

Publicado o edital previsto no art. 7º, § 2°, da lei 

11.101/2005, juntamente com o previsto no parágrafo único do art. 

53, da Lei 11.101!2005 (fls. 408, certidão à fl.443). sobrevieram 

manifestações dos autos do credor Departamento Municipal de 

Habilitação - DEMHAB (fls. 409/414) e fls. 446/447, alegando, em 

síntese, a fragilidade do plano apresentado, uma vez que estaria 

vinculado a eventuais ganhos por prestação de serviços num 

empreendimento - Minha casa, minha vida - em terreno de 

propriedade da empresa Yurgel, a qual também está em recuperação 

judicial, constando várias averbações de penhoras, não havendo 

como avançar o empreendimento. 

A devedor manifestou-se (fls. 417/418), aduzindo que 

o plano está baseado em contrato de prestação de serviços para 

Número Verificador: 0011140234215300120163687121 

64-5-001/2016/3687121 001/1.14.0234215-3 ICNJ :.0291141-69.2014.8 .21.0001} 
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PODER JUDICIARIO • 

elaboração de projeto para a construção de 1052 apartamentos, bem 

como que a matrícula do terreno é 147.513, que passou para 

178.913, dentre outras considerações referentes sua relação com o 

DEMHAB. 

Novas manifestações às fls. 448/449, na qual a 

recuperanda informou que anuiu com a transação efetivada pela 

sociedade Yurgel com Construtora 2Z Ltda, relativamente a dois lotes 

dos quatro que resultaram do fracionamento da área da matrícula do 

imóvel 178.913, relativamente à participação de 1,50% sobre o FGV, 

postulando a homologação do juízo. 

O Ministério Público manifestou-se (fls. 463/465) 

postulando a convocação da assembleia de credores, diante das 

particularidades do caso concreto, o que foi acolhido pelo juízo às fls. 

478/v. 

Às fls. 479 e 485, a devedora informou que a 

homologação da transação pretendida pela Yurgel foi indeferida, 

restando ajuizado Agravo de Instrumento, ao qual foi atribuído efeito 

suspensivo, sustentando que a recuperação judicial deve tramitar 

com naturalidade. 

À fi. 488, restou consignado no despacho que foi 

negativo provimento ao Agravo de Instrumento supra referido, 

restando determinada o prosseguimento. 

Fixados, de modo definitivo, os honorários do 

Administrador em 2,5% sobre o total dos créditos sujeitos à 

recuperação (fi. 492), restando homologado o acordo de pagamento 

de fi. 487. 

Realizada a assembleia de credores (fls. 526/537), 

restou aprovado o plano de recuperação apresentado, com o 
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acréscimo de que os créditos trabalhistas devem ser pagos 30 dias 

após a homologação do plano de recuperação. 

O Ministério Público opinou pela suspensão dos autos 

até o trânsito em julgado da decisão proferida no Agravo de 

Instrumento n.º 70067286146. 

Intimada a recuperanda nos termos do despacho de fi. 

557, sobreveio a manifestação de fls. 560/561, na qual a devedora 

refere que os créditos trabalhistas serão pagos em até 180 dias, os 

com privilégio especial em até um ano, e os quirografários, em até 

dois anos, todos com tendo como termo inicial a homologação do 

plano. Esclareceu, também, quanto ao contrato de fls. 69/71, 

celebrado com a sociedade empresária Yurgel Obras Civis ltda, nos 

termos ali referidos. 

É O RELATÓRIO. 

DECIDO. 

Cuida-se de pedido de recuperação judicial 

ajuizado por MATRIZ CONSTRUTORA LTDA., o qual está apto a ser 

analisado, uma vez que realizados todos os atos previstos na lei 

11.101/2005. 

Conforme relatório supra, cantata-se que a 

devedora preencheu os requisitos formais para o processamento da 

ação, sobrevindo a realização de assembleia de credores, na qual 

houve a aprovação do plano de recuperação apresentado às fls. 

161/289, bem como o Aditivo de fls. 450/ss, conforme referido no Ata 

de fls. 534/535. 

Desta forma, em que pese a manifestação do 

Ministério Público de fi. 574, entendo possível a homologação do 

plano de recuperação, com a concessão da recuperação judicial, nos 
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termos do art. 58, da LREF, relativamente aos credores que 

constaram no edital previsto no art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005 (fi. 

459), devendo consolidar o quadro geral de credores, caso tenha 

ocorrido modificação do que ali descrito, na forma prevista no art. 18, 

da Lei 11.101/2005, observando, no entanto, as peculiaridades abaixo 

apontadas. 

Com efeito, o plano de recuperação proposto pela 

devedora (fls. 161/163) está amparado no Contrato de Prestação de 

Serviços de fls. 69/71, que firmou com a sociedade Yurgel Obras Civis 

Ltda., também em recuperação judicial, sendo que os valores que a 

devedora receberia (R$ 1.755.000,00 - cláusula terceira- fi. 70). 

seriam pagos "na medida da liberação de cada parcela dos 

cronogramas de financiamentos das obras a serem executadas no 

terreno em questão", constando, ainda, que o valor corresponde a 

1,5% do valor de venda de cada unidade - apartamento que seria 

construído, bem como, no parágrafo segundo de tal cláusula, que "No 

caso de a CONTRATANTE permutar o terreno com outra empresa que 

for executar o empreendimento, o presente contrato deverá 

obrigatoriamente fazer parte de tal permuta" . 

. ·~. O plano de recuperação de fls. 162/163 traz a 

forma de pagamento dos credores, o qual foi, posteriormente, objeto 

de Aditivo (fls. 448/454). em que a devedora informou a cessão dos 

direitos do contrato supra referido (fls. 69/71) pela Yurgel em favor de 

Construtora 2z Ltda, conforme contrato de fls. 450/454, postulando a 

homologação do acordo, o que não ocorreu, uma vez que, nos autos 

da recuperação da Yurge/ (1.07 .0216873-8) não houve o deferimento 

do pedido Já consignado no sentido de ser autorizado o 

desmembramento do imóvel matrícula 178.913, decisão que já 

transitou em julgado (fls. 545/556). conforme informado pela própria 

recuperanda à f/. 560. 
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De todo o exposto, resulta que, com a 

impossibilidade de desdobramento da área, deduz-se, pelo referido à 

fi. 560, que não se perfectibilizou o contrato de fls. 450/454 com a 

cessionária Construtora 2z ltda. 

Desta forma, quanto aos termos do Contrato de 

450/454, referido como Aditivo ao plano de recuperação proposto, 

mesmo tendo sido mencionado na Ata da Assembleia de Credores de 

fls. 534/535, não possui nenhuma eficácia nos autos, pois não 

homologado, além de constar à fi. 560 que a sociedade Yurgel estaria 

realizando outra transação com outra empresa, a saber, Augusto Dali 

Oglio ltda. 

No entanto, diante da manifestação de fls. 

560/561, em atendimento do despacho de fi. 557, a recuperanda 

informou os prazos que serão pagos os credores, não mencionando 

que estariam na dependência da efetivação do contrato de fls. 69/71, 

nem mesmo que não ocorreriam, caso não houvesse a realização do 

empreendimento ali referido. Ou seja, deduz-se, diante da alterações 

das condições fáticas que se verificavam no início do processamento, 

que a recuperanda cumprirá os pagamentos referidos no plano de 

.~, recuperação nos prazos referidos à fi. 560, ou seja, a totalidade dos 

credores no prazo máximo de dois anos da homologação, o que 

demonstra a possibilidade de homologação do plano proposto. 

Por outro lado, os credores tiveram a oportunidade 

de analisar todo o contexto envolvido na presente recuperação, 

restando aprovado pela totalidade presente na assembleia realizada, 

em segunda convocação, conforme ata de fls. 534/535. 

Ademais, é oportuno ressaltar que, caso não 

cumprido o plano apresentado, a recuperanda se sujeita aos efeitos 

do disposto no art. 73, da Lei 11.101/2005, cabendo ao Administrador 

exercer a respectiva fiscalização das atividades e do cumprimento do 
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plano, conforme expressamente previsto no art. 22, 11 "a" a "d", da 

mesma Lei. 

Relativamente à apresentação das certidões 

negativas de débitos tributários, por certo que, até o advento da Lei 

Federal nº 13.043!14, a qual introduziu o art. 10-A, na Lei Federal n° 

10.522/2002, que dispõe sobre o parcelamento para empresas em 

recuperação judicial, a jurisprudência vinha mitigando a exigência da 

apresentação de negativas fiscais, pois tinha como fundamento a 

ausência de regra que dispusesse sobre a forma que se dariam os 

parcelamentos. Ocorre que, em face do regramento supra citado, 

bem como a existência de regulamentação quanto ao parcelamento 

na esfera estadual, mediante a Instrução Normativa RE nº 084/13, 

publicada do DOE 04/10/2013, que ora são utilizadas, 

analogicamente, com base na interpretação do § 4º e § 3º, do art. 

155-A, do CTN, não mais há como se manter o fundamento até então 

adotado, para a não apresentação das negativas fiscais. 

Desta forma, deverá a recuperanda adotar 

providências a fim de parcelar seus créditos fiscais, caso existentes, 

com comprovação nos autos no prazo de 90 (noventa) dias, inclusive 

.. ~. juntando a certidão negativa, se inexistentes. 

Importante salientar que não se está 

condicionando o deferimento da recuperação à apresentação das 

negativas fiscais, mas, sim, deferindo-se a recuperação e 

assegurando prazo para que seja providenciada a regularização da 

situação fiscal. 

Diante do acima consignado passo a dispor, de 

forma sistematizada, outros esclarecimentos e providências 

necessários para o correto cumprimento da presente decisão: 

a) Defiro o prazo de 15 dias ao Administrador para 

Número Verificador: 0011140234215300120163687121 6 
64-5-001/2015/3687121 001/1.14.02 34215-3 I CNJ: .0291141-69. 2014.8.21. 0001 i 



fi ESTADO DO RIO G~EDO SUL 

~ PODER JUDICIARIO o 
a consolidação do quadro geral de credores, caso tenham ocorrido 

alterações quanto ao constante no edital de fi. 408, devendo observar 

o julgamento das impugnações e habilitações, cujos créditos deverão 

ser pagos pelos valores lá constantes, observando a forma disposta 

no plano de recuperação, restando homologada, desde já, a relação 

de credores que será consolidada pelo Administrador como quadro 

geral de credores, caso necessário, independentemente do 

julgamento de eventuais incidentes ainda pendentes, os quais devem 

ter prosseguimento. 

Com a juntada do quadro geral, publique-se na 

forma do parágrafo único do art. 18 da Lei 11.101/2005, 

independentemente de conclusão. 

b) Com a presente decisão, não mais serão 

admitidas habilitações de créditos e/ou impugnações, sendo que 

eventuais alterações ao quadro de credores deverá ser observado o 

procedimento ordinário, conforme referido no art. 19, da Lei 

11.101!2005, para os casos ali descritos (descoberta de falsidade, 

dolo, simulação, fraude, erro essencial ou documentos ignorados). 

c) Os pagamentos previstos no plano de 

-·"' pagamento deverão ser efetivados diretamente aos credores pela 

recuperanda, com prestação de contas ao Administrador, que 

informará ao juízo, conforme disposto no art. 22, 11, "a", da Lei 

11.101/2005, não devendo ser efetivados depósitos judiciais nos 

autos, visto que ausente previsão legal para tanto. 

d) Quanto aos honorários, já foram fixados em 

2,5% sobre o total dos créditos sujeitos à recuperação, de forma 

definitiva, conforme despacho de fi. 492, item "2", devendo ser 

observado o ali referido quanto à forma de pagamento. 

e) Defiro o prazo de 90 (noventa) dias para que a 

recuperanda apresente as certidões negativas de débitos tributários 
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estadual e federal, caso existentes, ou comprovação do respectivo 

parcelamento, tendo em vista a Lei Federal de nº 13.043/14, bem 

como a existência de regulamentação quanto ao parcelamento na 

esfera estadual, mediante a Instrução Normativa RE nº 084/13, 

publicada do DOE 04/10/2013, que ora são utilizadas, 

analogicamente, com base na interpretação do §4º e §3º, do art. 155-

A, do CTN. 

f) Na hipótese de ingresso de ofícios/petições 

oriundos da justiça do Trabalho e/ou União, referente a pedido de 

habilitação de créditos de contribuição previdenciária e/ou imposto de 

renda, juntem-se apenas os ofícios e devolvam-se os documentos, via 

ofício para a justiça do Trabalho e por intimação pessoal à União, 

informando que os créditos de natureza fiscal não se sujeitam ao 

processo de recuperação, bem como que as execuções fiscais não se 

suspendem pelo deferimento da recuperação, salvo no caso de 

parcelamento, podendo o credor fiscal cobrar seu crédito mediante o 

ajuizamento da respectiva ação, conforme disposto no art. 6°, §7º da 

Lei 11.101/2005 c/c art. 187, do CTN e art. 29, da LEF, caso as 

recuperandas não efetuem espontaneamente os pagamentos, sendo 

.-~. desnecessária conclusão dos autos para análise das postulações. 

g) Deverão as recuperandas efetivarem o 

pagamentos de eventuais custas pendentes no prazo de 15 dias. 

Desta forma, uma vez que cumpridas as exigências 

desta Lei, CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL à sociedade 

empresária MATRIZ CONSTRUTORA LTDA., homologando o plano de 

recuperação apresentado às fls. 162/163 e documentos juntados, 

observando as particularidades referidas na fundamentação quanto 

ao prazo de cumprimento- prazo máximo de dois anos a contar desta 

data - relativamente aos credores e valores constantes na relação de 
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credores a que se refere o edital de fi. 408, ou no quadro de credores 

que será consolidado pelo Administrador, conforme referido no item 

"a", supra, com base no art. 58, da Lei 11.101/2005, devendo ser 

observado o que mais consignado na fundamentação. 

Cumpridas as determinações, suspenda-se pelo 

prazo de 2 (dois) anos, diante do disposto no art. 61, da Lei 

11.101/2005. 
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CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 812/2016. 

expedida em 17 de novembro de 2016. foi 

disponibilizada na edição nº 5921 no Diário da justiça 

Eletrônico do dia 18/11/2016. considerando-se 

pub!icada no primeiro dia útil que se seguir. em 

conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. 

Dou fé. 

001/1.14.0234215-3 

0291141-69.2014.8.21.0001) 

Matriz Construtora 

Recuper. Judicial 

Ltda 

(pp. 

(CNJ 

em 

Joao 

Adalberto 

4041/RS 

Medeiros Fernandes 

e João Claudio 

Medeiros Fernandes 

Matriz Construtora 

49494/RS) 

Ltda 

X 

em 

Recup. Judicial (sem representação 

nos autos). Intimado: Mazzardo e 

Coelho Advogados Associados {pp. 

Angelo Santos Coelho 23059/RS). 

Diante do acima consignado passo a 

dispor, 

outros 

de forma sistematizada, 

esclarecimentos e 

providências necessários para o 

correto cumprimento da presente 

decisão: a) Defiro o prazo de 15 

dias ao Administrador para 

Verificador: 
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Número 
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a consolidação 

do quadro geral de credores, caso 

tenham ocorrido alterações quanto 

ao constante no edital de fl. 408, 

devendo observar o julgamento das 

impugnações e habilitações, cujos 

créditos deverão ser pagos pelos 

valores lá constantes, observando a 

forma disposta no plano de 

recuperação, restando homologada, 

desde já, a relação de credores que 

será consolidada pelo Administrador 

como quadro geral de credores, caso 

necessário, independentemente do 

julgamento de eventuais incidentes 

ainda pendentes, os quais devem ter 

prosseguimento. Com a juntada do 

quadro geral, publique-se na forma 

do parágrafo único do art. 18 da 

Lei 11.101/2005, independentemente 

de conclusão. b) Com a presente 

decisão, não mais serão admitidas 

de créditos e/OU habilitações 

impugnações, sendo que eventuais 

alterações ao quadro de credores 

deverá ser observado o procedimento 

ordinário, conforme referido no 

art. 19, da Lei 11. 101/2005, para 

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario 
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os casos ali descritos (descoberta 

de falsidade, dolo, Bimulação, 

fraude, 

documento::! 

erro essencial 

ignorados) . c) 

ou 

Os 

pagamentos previstos no plano de 

pagamento deverão ser efetivados 

diretamente 

recuperanda, 

contas ao 

informará 

aos credores 

com prestação 

Administrador, 

pela 

de 

que 

ao Juízo, conforme 

disposto no art. 22, II, "a", da 

Lei 11.101/2005, não devendo ser 

efetivados depósitos judiciais nos 

autos, visto que ausente previ::~ão 

legal para tanto. d) Quanto aos 

honorários, já foram fixados em 

2,5% ::~obre o total dos créditos 

sujeitos à recuperação, de forma 

definitiva, conforme despacho de 

fl. 492, item "2", devendo ser 

observado o ali referido quanto à 

forma de pagamento. e) Defiro o 

prazo de 90 (noventa) dias para que 

a recuperanda apresente as 

negativas de débitos certidões 

tributários Número Verificador; 

0011140234215300120163687121 7 64-

5-001/2016/3687121 

001/1.14.0234215-3 

69.2014.8.21.0001) 
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estadual e 

federal, caso existentes, ou 
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comprovaçdo do respectivo 

parcelamento, tendo em vista a Lei 

Federal de n° 13.043/14, bem como a 

existência de regulamentação quanto 

ao parcelamento na esfera estadual, 

mediante a Instrução Normativa RE 

ll 0 084/13 1 

04/10/2013, 

publicada do DOE 

que ora sdo utilizadas, 

analogicamente, com base na 

interpretação do §4° e §3°, do art. 

155~A, do CTN. 

ingresso de 

f) Na hipótese de 

oficios/petições 

oriundos da Justiça do Trabalho 

e/ou União, referente a pedido de 

de créditos de habilitação 

contribuição previdenciária e/ou 

imposto de renda, j untem~se apenas 

os oficios e devolvam-se os 

documentos, via oficio para a 

Justiça do Trabalho e por intimação 

pessoal à União, informando que os 

créditos de natureza fiscal não se 

sujeitam ao processo de 

recuperação, bem como que as 

execuções fi::lcais não se suspendem 

pelo deferimento da recuperação, 

salvo no caso de parcelamento, 

podendo o credor fiscal cobrar seu 

crédito mediante o ajuizamento da 

respectiva ação, conforme disposto 

no art. 6°, §7° da Lei 11.101/2005 
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c/c art. 187, do CTN e art. 29, da 

LEF, caso as recuperandas não 

efetuem espontaneamente os 

pagamentos, sendo desnecessária 

conclusão dos autos para análise 

das postulações. 

recuperandas 

pagamentos de 

g) Deverão as 

efetivarem o 

eventuais custas 

pendentes no prazo de 15 dias. 

Desta forma, uma vez que cumpridas 

as exigências desta Lei, CONCEDO A 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL à sociedade 

empresária MATRIZ CONSTRUTORA 

LTDA., homologando o 

recuperação 

162/163 e 

apresentado 

documentos 

plano 

às 

de 

fls. 

juntados, 

observando as particularidades 

referidas na fundamentação quanto 

ao prazo de cumprimento prazo 

máximo de dois anos a contar desta 

data - relativamente aos credores e 

valores constantes na relação de 
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base no art. 

58, da Lei 11.101/2005, devendo ser 

observado o que mais consignado na 

fundamentação. credores a que se 

refere o edital de fl. 408, ou no 
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quadro de credores que será 

consolidado pelo Administrador, 

conforme referido no item 

supra, com 

determinações, 

Cumpridas 

suspenda-se 

"a", 

as 

pelo 

prazo de 2 {dois) anos, diante do 

disposto no art. 61, da Lgi 

11.101/2005. 

Porto Alegre, 17/11/2016, 

Escrivão(ã) I Oficial Ajudante 

Assinado eletronicamente por Rio Gra~de Do Sul Poder Judiciario 
Confira aute~ticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0000193551845. 

o o . 
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• 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
' 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
~ 

DOCUMENTO ASSINADO POR DATA 

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 17/ll/201612h55min 

ot\ o .,,.. 
el.etrônico 

www.tjrs.jus.br 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n" 
2.200-212001 de 2410812001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira~ /CP-Brasil. 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o 
endereço https:llwww.tjrs.jus.br/ven'ficadocs e digite o seguinte 

número ,.,"'"do, 0000193851845 ~li 1 1 11m 
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MAZZ " 0!!6\COIELHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

.'t 

d -~ 
' 'X) EXMA SRA. ORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, 

RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO CENTRAL DE 
PORTO ALEGRE/RS. 

PROCESSO N° 00111.14.0234215-3 

MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
Administrador Judicial nomeado nos autos do processo em epígrafe, vem, 
respeitosamente perante V. Exa., em atenção à nota de expediente n° 812/2016, 
acostar aos autos o Quadro Geral de Credores Consolidado, tendo o Administrador 
Judicial considerado as habilitações e impugnações já julgadas e cujas decisões 
foram publicadas. 

ANTE O EXPOSTO, REQUER a juntada da presente aos autos para 
os devidos fins de direito. 

~~ 
I I 

Nestes termos, ~de e ~era deferimento. 

Porto Alegre/R(' 12 de embro de 2016. 

MazzarQo e Coei o Adv. ssociados 
A gelo Santo oelho 

B/ 23.059 



~' '' ' I 

) J -· -··-·-·-~-~··--·-~ ---y-------- ~- .-.. ---~--- ·------ --· ·-·--r·--··--·- ----

CLASSES E CREDORES = EDITAL RECUPERANDA EDITAL ADM JUD RETIFICAÇÃO~ HABILITAÇÃO QUADRO GERAL DE CREDORES~ CONSOLIDADO* I 

I CLASSE I CREDORES TRABALHISTAS VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ CLASSE 1- CREDORES TRABALHISTAS 

ANA PAULA 5CARPARO MUCCILLO R$ 18.500,00 R$ 18.500,00 R$ 18.500,00 

1ARI Lo~ES •· • •• -- ~s 9.834,0(,·, __ R$ 9.&s!f.tio__ . R$ 16.214,621 oo1Jus.do'~3so~,BJç · •. ·: ks 16.2c14;62 

~OÃOARCANJO_~~-. R$ 8.750,00 R$ 8:7.50,00 . . . .. . . .· R$ 8.750,00 
ADVOGADOS DEtv\HAB •• : ·· R$ 245.245,58 (U15c~O:t4935·2) . ·• R$ 245.245,58 ** .. 

;._ 

------ ~-~"-· ~· 

CLASSE 111 CREDORES QUIROGRAFÁRIOS . VALOR R$ VALOR R$ CLASSE 111 CREDORES QUIROGRAFÁRIOS 

CONDOMfNIO EDIFÍCIO SAINT LEGER R$ 6.815,00 R$ 6.815,00 R$ 28.793,09 (001/1.14.0300094-9) R$ 28.793,09 
I)_EMHAB.:. ·' •••• I .. '· .$R$ 615362,5Ó R$ 6!5.;<62,50 •: • R$ 2.446.1l47,16 (Ll,'i.()fÍi<í~:Ís-2(_ ' RS 2.446.Q~7 ,16 •• Í·'_i_' 

~JOSÉ ANTONIO _5_~~;'1,V~HIRT ,.~ 360.000,00 . R$ 360~0~0,00 ----.-~-- R$ 360.0~0,~0 ~ 
1\'\EDElil~F~RNANI)~s·~ov. ASSOC. .. <· .. R$4SO.OOO,OO 11\f"';• R$480.000,00 -· , . . ;• R$:~(!,000,00 . :li~: ti, 

- R$ 180.278,85 I' R$180.278,85 - - ... R$ 11!1J,"·::27::8~,~8~5--·-.-.-_j 

'CLASSE IV ~U~TAS- art. 83~:;,4-;. ·:: . -. ~ ClASSE IV -~ULTAS ~art. 83, inds!;VI, 
letra"a",eVll soVI, I · Jetra''a",eVII 

lcoND_DMINIPEOIFICIO SAINTLE_§ER 1·· .:,/ I;, ___ R$177110 j001/U4cÓ.-ioilj\f4:oj 
1 1!$ 177,1CJ , . ,_---

TRAN5CONTINETAL NEG. IMOB. S/ A 
.. ""?" 

* Por ocasião dos pagamentos será aplicado o deságio previsto no plano para a classe. !'-~ 
* * o valor é provisório. Aguarda certificação do trânsito em julgado da decisão proferida no incidente nº 1.15.0024935-2. 



----r----------

ESTADO DO RIO GRAND DO SUL 

PODER JUDICIÁR O 

001/1.14.0234215-3 (CN):.0291141-69.2014.8.21.0001) 

Vistos. 

1) Ciente da juntada do QGC consolidado à fls. 589/590. 

2) Publique-se (fi. 590), conforme determinado à fi. 581, 

alínea "a", último parágrafo. 

\ 

1 
001/1.14.0234215-3 (CNJ: .0291141-69.2014.8.21.0001) 



ENC: Processo n. 1140234215-3 

ENC: Processo n. 1140234215-3 
Angelo Santos Coelho - Mazzardo & Coelho Advogados Associados 
[angelo@mazzardoecoelho.com.br] 
Enviado: terça-feira, 31 de janeiro de 2017 11:20 
Para: Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 
Anexos: EDITAL DO ART 18 QGC.docx (14 KB) 

-----l'lensagem original-----
De: Gustavo Me2_lo - t1azzardo e Coe::_ho _A_civogados ,'l,ssoci_ados 
[rca i ltc: c~cts:.:avol'l:ncz,.c. rdcc._~::c I :v!. (.CH!<. br·j 

Enviada em: terça-fei~a, 31 de janeiro Ge 2017 ll:JS 
Para: '_1\,ngelo Santos Coelho - 1'-'lazzardo & Coelho Advogados Associo.dos' 
Assunto: RES: Processo n. 1140234215-3 

Dr., segue o edital em word . 

. --.._, -----Mensagem original-----
De: Angelo Santos Coelho - ~-t,azzarcio & Coelho .n..dvogados Associados 
[mail to; -"ncelo@ma =zar:doecoe 1!-,.-;. com .ln l 
Enviada em; terça-feira, 24 de janeiro de 2017 1:?:03 
Para: 'G0.stavo Mello - Mazzardo e Coelho Advogados Associados 
Assunto: ENC; Processo n. 11402342~5-3 

-----Mensagem original-----

Página 1 de 2 

De; Foro Central Cartório da Vara de Direj to Empresarial RecJ.periJ.ção de 
Empresas e Falênc=._as [ma i l to: frroace:r;t-,; L:u_"::! 1: -, • r~:. <H; v. i ·Y] 
Enviada em: terça-feira, 24 de janeiro de 2017 J 1 :)0 
Para: angelo@mazzardoecoelho.com.br 
Assunto: Processo n. 1140234215-3 

Bom dia Dr. Ar:gelo, 

Solicito que envie por emai:;_ o quadro gera::. de credores em for.mato de texto 
corrido e não como tabela, para fir:s de publicação, referente ao processo n. 
1140234215-3. 

Att. Sofia 

Of. Esc. 

?ODER JODICIÁRIO - RS 

Cartório da Vara de Direito Empresaria::., Rec1:peração de Empresas e Falênci.as 

Rua Manoelito de Ornelas, ~o 50, sala 8C3, 2° andar, 

Foro Central - Prédio II, Bairro Praia de 3e.las, CEP 90:;.10-230, 
fones:32l0-6760 e 3210-6758 

Porto Alegre - RS 

https://webmail. tjrs.gov. br/owal?ae~I tem&t~IPM. Note&id~RgAAAABY c IN dLflA T... 31/01/2017 



ENC: Processo n. 1140234215-3 Página 2 de2 

e-mail frpoacentvf"ac@'::j.rs.gov.br<mailto:frpoacentvfac@tj.rs.qov.br> 

Para c.g_'cL_zac se~1 atend.cme:1Lo e localização do processo, traga ir_formação 
alue;. i_ i zyJa cio mesrr.o! 

·Jbs.: Se o(a) S_c. (a) f:icoto: satisfeito com o atendimento recebido, poderá 
ajudar e:l'.ria:tdo nensagem para: 
secretariacg~@t-j.rs.gov.b.:::-<mailto:secretariacgj@tj.rs.gov.br> 

.. -

https://webmail.tjrs.gov. br/owa!?ae~Item&t~ IPM.N ote&id~RgAAAABY cfNdLflA T. .. 31/01/2017 



EDITAL DO ART. 18 DA LEI 11.101/05. VARA DE 
DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS COMARCA DE PORTO 
ALEGRE. NATUREZA: RECUPERAÇÃO DE EMPRESA 
PROCESSO: 00111.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-
69.2014.8.21.0001). AUTOR: MATRIZ CONSTRUTORA 
LTDA. RÉU: MA TRIZ CONSTRUTORA L TDA. OBJETO: 
PUBLICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. 
LISTA DE CREDORES: TRABALHISTAS (CLASSE 1): 
ANA PAULA SCARPARO MUCCILLO- R$ 18.500,00; ARI 
LOPES - R$ 16.214,62; HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
(DEMHAB) - R$ 245.245,58; JOÃO ARCANJO - R$ 
8.750,00; CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS (CLASSE 111) 
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT LEGER - R$ 28.793,09; 
DEMHAB DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO - R$ 2.446.047,16; JOSÉ ANTONIO 
SARAIVA HIRT R$ 360 000,00; MEDEIROS 
FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS R$ 
480.000,00; TRANSCONTINETAL NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS S/A- R$ 180.278,85; MULTAS -ART. 83, 
INCISO VI, LETRA "A", E VIl (CLASSE IV): CONDOMÍNIO 
EDIFÍCIO SAINT LEGER- R$ 177,10. JUÍZA ELIZIANA 
DA SILVEIRA PEREZ. SERVIDOR: CEZAR LUÍS HAHN. 
PORTO ALEGRE/RS, 31 DE JANEIRO DE 2017. 

Página 1 de 1 

https://webmail.tjrs.gov.br/owa/WebReadyViewRody .aspx?t=att&id=RgAAAABY cf... 31/01/2017 



RES: Processo n. 1140234215-3 Página 1 de 2 

t, 
RES: Processo n. 1140234215-3 t!JII) ') 
Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 
Enviado: quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017 11:24 
Para: Angelo Santos Coelho- Mazzardo & Coelho Advogados Associados [angelo@mazzardoecoelho.com.br] 
Anexos: image2017-02-01-111226.pdf (189 KB); EDITAL MATRIZ.odt (14 KB) 

Bom dia, 
E.nvio em ar:.exo minuta cio edital para pub:icação no DAG. Favor verificar se eBtá 
ok. 
Envio também guia de custas aara pagamento da publicação. 
Jl.tt. Sofia 
Of. Esc. 

PODER JUDICIÁRIO - RS 

Cartório da Vara de Direito E~presarial, Recuperação de Empresas e Falências 

~ua Manoelito de Ornelas, D 0 50, sala 803, 8° andar, 

Foro Central - Prédio II, Bairro Praia de Belas, CEP 901:0-230, for.es:3210-6760 e 
3210-6758 

Porto Alegre - RS 

e-mail frpoacentvfac@tj.rs.gov.b:::-

Para agilizar seu atendimento e ~ocalização do processo, traga informação 
atualizada do mesrw! 

Obs.: Se o(a) Sr. (a) ficou satisfei_to corr: o ate'l.dirnento recebido, poderá ajudar 
enviando mensagem para: secretariacgj@tj.rs.gov.br 

De: Angelo Santos Coelho Mazzardo & Coelho Advogados Assocjados 
[a:Lgelo@mazzardoecoelho.com.bri 
Enviado: terça-feira, 31 de janeiro de 2C17 11:20 
Par2: Foro Central Cartério da Vara ae Direi_to Empresarial ?ecuperação de 
Empresas e Falências 
Assunto: ENC: Processo n. 1140234215-3 

-----Mensagem origi_nal-----
De: Gustavo I"iello - Mazzardo e Coelho J1.dvogados _:C...ssociados 
[ucai J C:. o: gus Lavo@rr:a :::zi-lrdoecce 'I h o. COII'. i')~-] 

Env~ada em: terça feira, 31 de janeiro de 2017 11:18 
Pa:::-a: 'Angelo Santos Coelho - Mazza::::-do & Coelho Advogados Associados' 
Assunto: RES: Processo n. 1140234215-3 

Dr. , segue o edital em word. 

-----Mensagem original-----
De: Angelo Santos Coelho - Mazzardo & Coelho Advogados Associados 
[:na] 1 to: anae lo@ma ,:,z,aYdoecoe_U,_0. co;r:. i)y·J 
Enviada em: terça-feira, 24 de janeiro de 2017 12:03 
Para: 'Gustavo Mel~o - Mazzardo e Coelho Advogados Associados 
Assunto: ENC: Processo n. 1140234215-3 

https://webrnail. tjrs.gov. br/owa/?ae~Itern&t~IPM.Note&id~RgAAAABY c!N dLflA T ... O 1/02/20 t 7 



RES: Processo n. 1140234215-3 Página 2 de .2 

-----Mensagem original-----
De: Foro Central Cartório da Vara de Direi~o Empresaria~ Recupe~ação de 
E:np~esas e Falências [:r:a i I ~0: _"frrcc;,-::er,L-_.lac@t -;. '2. GC\J. o r:] 
Enviada em: terça-feira, 21 de janeiro de 2017 1~:20 
Para: a~gelo@mazzardoecoelho.com.br 

Asstl~~o: Processo n. 11402342~5-3 

Bom d_-:.a Dr. Angelo, 

SoliciLo qJc envie por ema.il o quadro geral de credores em foc::mat:o de texto 
cor.:::ido e não ccr1o tabe::_a, para fins de pub::icação, refe.:::ente ao processo n. 
~1402342] 5-3. 

Att. Sofia 

o-r:.. Esc. 

------

PODER ...:•JDlCIÁlUO - RS 

Cac:ório da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 

Rua t-1anoe1iLo de Orr:elas, :1° 5:J, sala 803, 8" andar, 

Fo:::o Central - Prédio TI, Bairro P:>::aia de Belas, CE? 90ll0-230, 
fones:32lü-6760 e 3210-6758 

?orto Alegre - RS 

e-mail frpoacem::vfac@tj. rs. gov .:Or<mail to: frpoacentvfac@tj. rs. gov. br> 

Para aq',_]_j zar seu atendime:1to e localização do processo, traga inforraação 
at:.;o.liza_d2 do rr_esmo! 

Obs.: Se o(a; Sr. (a) .:icou sac:isfeito com o atendimento recebido, poderá 
ajudar envLan:::::lo rr:ensagem para: 
sccrec:ariacg:i@ t j. r s. gov. br<rra.i.lto: secretariacgj @tj. rs. gov. br> 

https://webmail.tjrs.gov. br/owa/?ae~ttem&t~IPM.Note&id~RgAAAABY cfNdLtlA T. .. O I /02/2017 
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. - PODER JUDICIÁRIO 1 .. ~ ESTADO DO RIO G 

GUIA ÚNICA DE CUSTAS i N"da Guia 

--~~:.,.,---;;;oo;-;ccoo"'oocc-----------------------__LI __ oo1_i7/0015842 
Processo: 001/1 14.0234215-3 
Número CNJ. 

Requerente: 

Requerido: 

Natureza: 
~Pagante: 

Custas de Atos Isolados 

MATRIZ 

DESPESA TABELA 
SDITA!.. Despesas com t'u~J~coç~o de FdtCill {l'-:32 can;t:· 

., 

URC atual: 

UPF atual: 

34,5900 

18,2700 

V1a Poder Judiciário 

VALOR 
ll'i,. 

...... \l...L .......................................................................................................................................... ·········· 

Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre 

• 

ESTADO DO RIO Gl 

PODER JUDICIARIO 

GUIA ÚNICA DE CUSTAS ~;','"-,c~c~0'1~-,-,-.,-- -T·g~,~~~fo~~~s-sao-~ 
-.,="'-~~~~~--------------'--=-==-····-~--------~ 

Processo: 00111 14.0234215-3 
Número CNJ: 
Requerente: 
Requerido: 
Natureza: 

~Pagante: 

TABELA 

Custas de Atos Isolados 
MATRIZ 

DESPESA 
OCJITI,L.; •••. llt.'~pesas com Publicooçii') de F.di~a·. ;11]? ,·n-<:: 

URC atual 

UPF atual: 

VALOR 
'. '· 

34,5900 

18,2700 

V1s da Psrte 

i 

_____ j 
·;}<········································································· 

• 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SULreito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre 

Nome 
MATRIZ 

CPF/CNPJ 

PODER JUDICIÁRIO Via do Banco 

001.1710015842 .1 01102/2017 

GUIA ÚNICA DE CUSTAS Noda-Gu-,----,--o,,,; im;"ã~-l 

~~~~~-~~00234215-3 1.9 Moeda Corrente D 2.7 Cheque oj Valor --1-1 i201 
f-----0-P_A_G_A_M_E-NT_O_LS~O~M~E~N~T~E~P~O~D~E~RA'_. S-E~R-E-FETUADO NO BANCO DO ESTADO D~ ~;~-~RANDE DO ~UL- BANRISU~-- ~-~-l 

896~0000001-5 132G00~1111-7 02017030310-9 011700:5842-8 
Autenticação Mecânica- FICHA DE CAIXA 
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ENC: Processo n. 1140234215-3 

ENC: Processo n. 1140234215-3 
Gustavo Mello- Mazzardo e Coelho Advogados Assoc;ados [gustavo@mazzardoecoelho.com.brJ 
Enviado: tetça-feifil, 7 ele fevereiro de 2017 13:46 
Para: Foro Central Cartório da vara de Dire<to Emp-esa~al Re<:u~o de Empresas e Falências; Angelo Santos Coelo - MaZ?ardo & Coelho Advogõdos Assocla<los 

[ angeiD@mamrdoecoelho.c001 . br] 
Anexos: image2Q17-{JZ-OH11226.pdf (169 KB); EDITAl ~IATRIZ.odt(H KB) 

Prelada Sofia, boa tarde. 

Página 1 de 3 

A pedido do Dr. Angelo Coelho, saliento que o edital está conforme e aproveito para encaminhar o comprovante de pagamento das custas com publicaç~o do 
edital. 
O comprovante de pagamento serii igualmente acostado aos autos 
Att.. 
Gustavo. 

----Mensagem original-···· 
De: Angelo Santos Coelho- Mazzardo & Coelho Advogados Associados jmailto:angelo@mazzardoecoelho.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017 12:11 
Para: 'Gustavo Mello' 
Assunto: ENC: Processo n. 1140234215-3 

---Mensagem originai---·-
De: Foro Central cartóf1o da Vara de D"lreito Empresar"lal Recuperaç~o de Empresas e Falências [mailto:frpoacentvfac@tj.rs.gov.brl 
Enviada em: quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017 11:24 
Para: Angelo Santos Coelho- Mazzardo & Coelho Advogados Associados 
Assunto: RES: Processo n. 1140234215-3 

Bom di~, 
Envio em anexo minuta do edital para publicaçib no DAG. Favor verificar se está ok. 
Envio também guia de custas para pagamento da publicação. 
Att. Sofia 
OI. Esc. 

PODER JUDICIÁRIO· RS 

https://webmail.ijrs.jus. br/owa/?ae~Item&t=o1PM .Note&id~RgAAAA B Y cfNdL fiA T5 ... 07/02/20 17 



ENC: Processo n. 1140234215-3 

Cartório da Vara de D1reito Empresanal, Recuperaç~o de Empresas e Falências 

Rua Manoelito de Omelas, n• 50, 1ala 803, 8º andar, 

Foro Central Prédio 11. Bairro Pra.a de Belas, CEP 90110·230, 
fones 3210-6760 e 3210-6758 

Porto Alegre- RS 

e-mail irpo~centvfac@tj.rs.gov. br 

Para agili<ar seu atendimento e localização do processo, traga informação atualizada do mesmo! 

Obs .. )e o(a) Sr.(a) ficou satisferto com o atendimento recebido, poderá ajudar enviando mensagem para: secretariacgj@tj.rs.gov.br 

De. Angelo Santos Coelho· Mazzardo & Coelho Advogados Associados [angelo@mozzardoecoelho.com.br] 
EnvLado: terça-feira, 31 de janeiro de 201711:20 
Para: Foro Centro! Cartóno da Vara de D"eito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 
Assunto: ENC: Proçesso n. 1140234215-3 

-----Mensagem original----
De· Gustavo Mello- Mauardo e Coelho Advogados Associados [mailto.gustavo@manardoecoelho.com.br] 
Enviada em: terça-fe>ra. 31 dejanelrO de 2017 11:18 
Para: 'Angelo Santos Coelho- Mazzardo & Coelho Advogados Associados' 
As-unto· RES: Processo n. 1140234215-3 

Dr. se~ue o ediral em word. 

-----Mensagem orig<nal--
De: Angelo Santos Coelho· Mauardo & Coelho Advogados Associados {madto·angelo@mazzardoecoelho.com.br] 
Enviadd em: terça-feira, 24 de jane~ro de ?.017 1Z:03 
Para: 'Gustavo Mello- Mauardo e Coelho Advogados Associados' 
Assunto; tNC: Processo n. 1140234215-3 

-···Mensagem original--
De. foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências !mailto:frpoacentvlaç@tJ.fS.gov.brl 
Enviada em· terça-feira, 24 de janerro de 2017 11;20 
Para: angelo@ mauardoecoelho .com.br 
Assunto Processo n. 1140234215·3 

Born dia Dr. Angelo. 

Página 2 de 3 

Solicito que envie por email o quadro geral de credores em formato de texto corrido e não como tabela. para fins de publicação, referente ao processo n. 

1140234215·3 

Att Sofi~ 

Of. Esc 

PODER JUDICIÁRIO- RS 

Cartóno da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empre;as e Falências 

Rua Monoellto de Ornelas, n! 50, sala 803, 8~ andar, 

>oro lentral ·Prédio 11, Banro Praia de Belas, CEP 90110-230, 
fones 3210-6760 e 3210-6758 

Porto Alegre- RS 

e-mrlrl r rpoocemvfac@tj rs.gov. br<mailto:lrpoacentvfac@tj.rs.gav.br> 

Para agtltZar .1eu atendimento e localização do processo, ltaga informação atualizada do mesmo! 

https :1/webmail. tjrs.j us.br/owal?ae=Item&t=IPM.Note&id= RgAAAABY cfNdLflA T5. .. 07/02/2017 

~-



Processo n. 1.14.0234215-3 Página l de l 

Prc;cesso n. 1.14.0234215-3 f)o){) 
Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 
Enviado: terça-feira, 7 de fevereiro de 2017 14:15 
Para: DAG- Publicação de Editais [DagPublicEditais@tj.rs.gov.br] 
Anexos: EDITAL MATRIZ.odt (14 KB); untitled.png (148 KB) 

Boa tarde, 
Envio em anexo Edital para publicação, bem como doe pago. 
Att. Sofia 

PODER JUDICIÁRIO - RS 
Cartório da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 

Rua Manoelito de Ornelas, n° 50, sala 803, 8° andar, 
Foro Central- Prédio II, Bairro Praia de Belas, CEP 90110-230, fones:3210-6760 e 3210-6758 

Porto Alegre - RS 
e-mail frpoacentvfac_@jj.rs.gov.br 

Para agilizar seu atendimento e localização do processo, traga informação atualizada do 
mesmo! 

Obs.: Se o(a) Sr.(a) ficou satisfeito com o atendimento recebido, poderá ajudar enviando 
mensagem para: secretariacgj@ti.rs.qov.br 

https://webrnail.tjrs.jus.br/owa!?ae~Jtern&t~IPM.Note&id~RgAAAABY ctNdLllATS .. . 07/02/20 I 7 
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ESTADO DO RIO G-RANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Edita1 do Art. 18 parágrafo único da Lei 

11.101/05 

Vara de Direito Empresarial, Recuperação 

de Empresas e Falências Comarca de 

Porto Alegre Natureza: Recuperação de 

Empresa Processo: 001/1.14.0234215-3 

(CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) Autor: 

Matriz Construtora Ltda - err_ Recuper. 

Judicial. Réu: Matriz Construtora I,tda -

em Recup. Judicial. Objeto: Ficam 

intimados os credores da importância e 

da classificação de cada crédito. 

DE CREDOS.ES: TRABALHISTAS RELAÇÃO 

(CLASSE 

R$ 

I} : ANA PAULA SCARP.Z\RO !'1UCCILLO 

18.500,00; ARI LOPE.S RS 

16.214, 62; 

(DEMHAB) - R$ 

R$ 8.750,00; 

(CLASSE III}: 

LEGER R$ 

HONORAR3:0S .Z\0VOCl\.T Í C I OS 

245.245,58; JOÃO APCANJO-

CRÉDITOS QO IROGRF-.FARIOS 

CONDOliJÍNIO ED:IFÍCJO SAINT 

28.793,09; DEMHAB 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - R$ 

2.446.047,16; ..JOSÉ ANTONIO SARAIVA HIRT 

R$ 360.000, 00; MEDEIROS FERNANDES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS R$ 480.000,00; 

TRANSCONTINETAL NEGÓCIOS 

S/A - R$ 180.278, 85; ~ULTAS - F.ET. 83, 

INCISO VI, LETFA "A", E VJJ (CLASSE IV}: 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT LEG~R R$ 

177,10. Porto Alegre, 01 de fevereiro de 

2017. SERVIDOR: Cezar Luís Hahn. JUÍZA: 

Giovana Farenzena. 



... ESTADO DO RIO GR~NDE DO SUL 8 PODER JUDICIARIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota no 79/2017, expedida em 15 de 

fevereiro de 2017, foi disponibilizada na edição nQ 5970 no Diário da 

justiça Eletrônico do dia 16/02/2017, considerando-se publicada no 

primeiro dia úti! que se seguir, em conformidade com o art. 4º da 

Lei n° 11.419/2006. Dou fé. 

001/1.14.0234215-3 

69.2014.8.21.0001) 

{CNJ 

Matriz 

Ltda em Recuper. Judicial 

Adalberto Medeiros Fernandes 

0291141-

Construtora 

(pp. 

4041/RS 

Joao 

e 

João Claudio Medeiros Fernandes 49494/RS) 

X Matriz Construtora Ltda em Recup. 

Judicial (sem representação nos autos) . 

Advogado (a) Gustavo Dal Bosco devolver a 

cartório os autos do processo supra, no prazo 

de 03 dias, sob pena de busca e apreensão. 

Desconsiderar a presente caso os autos tenham 

sido devolvidos antes da publicação desta. 

Porto Ãlegre, 15/02/2017, 

Escrivão(ã) I Oficial Ãjudante 

Assinado eletronicamente oor Rio Grande Do Sul Poder Judiciar'o 
Confira autenticidade em https: //www. tj rs. jus. b>:: /ver i f icadocs ~ info,·mando o 00022 8 82 9 502 . Página 1/2 



FSTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DOCUMENTO ASSINADO POR DATA 

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDIQ6.RIO 15/02/2017 13h11min 

f\ 8 ~Y" 
eletrônico 

www_ljrs_jus br 

Este é um documento e/etrónico assinado digitalmente conforme MP n° 
2_200-212001 de 2410812001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - /CP-Brasil 

número verificador: o O O O 2 2 8 8 2 9 5O 2 
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EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO CENTRAL DE PORTO 
ALEGRE/RS. 

PROCESSO NO 001/1.14.0234215-3 

MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
ADMINISTRADOR JUDICIAL nomeado nos autos do processo de 
recuperação judicial de MATRIZ CONSTRUTORA LTDA., vem, 
respeitosamente perante V. Exa., promover a juntada do comprovante de 
pagamento das custas para publicação do Edital do art. 18, parágrafo 
único, da lei 11.101/2005. 

ANTE O EXPOSTO, REQUER a juntada da presente aos autos 
para os devidos fins de direito. 

Nestes termos, pede~ra deferimento. 
Porto Alegre/RS, 07/de fe)f~reiro de 2017. 

Angel antas Coelho. 
OA /RS 23.059 



PODER JUDICIÁRIO 

GUlA ÚNICA DE CUSTAS 

Processo 

Númew CNJ 
Requerente: 

RequertcJo· 

Natureza: 
~ Pagante 

TABELA 

00111 14 0234215·3 

Cu:>tas de Atos !sarados 
MATRIZ 

DESPESA 

N"C!Cuq 
(t[)~ "•1019~7 

VALOR 

f);••.; "C' ,.·.;.> 
r)"~' 

ESTADO DO RIO G 

PODER JUDICIÁRIO 

GUlA ÚNICA DE CUSTAS 

Vara de Direito Empres<nial. Recuperaçào de Emprcsns c Falências da Comarca de Porlo Alegre 

-~~~--------~---·· 
Processo· 001/1 14 0234215-3 
Numero CNJ 
Requerente 
Requerido 
Natureza. 

~ Pagante: 

TABELA 

Gu&tas de Atos Isolados 
MATRIZ 

DESPESA 

w~.,c;,,," 

()(d 1!\){)1~/4? 

!;.,,,, •h f_,.,·.~ •• ~ 
.ü:•.•· 

UPf- otnal IB.210U 

VALOR 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SULrcito Empresarial. Recupera<;ão do Empresas e Fi11Dncias da Cornarc..:1 de Pflrlo Ateqm 

i-

Nome 
M'ITRIZ 

CPFiCNPJ 

PODER JUOJCIARIO 

GUIA ÚNICA DE CUSTAS 

Processo 
Do:n 1-1 o:1~?15-3 

N' <:J G,; ' 
JQ117iGO\~.~-I;' 

O PAGAMENTO SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO ESTADO DO R!O GRANDE DO SUL- BANRISUL 

113.20 





I ESTADODORlOG~EDOSUL 
PODER JUDICIARID 

. 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS . ex, 
Rua Manoelito de Ornellas, 50- CEP: 90110230 Fone: 51-3210-6500 00~

1 
Processo 
n2: 
Natureza: 
Autor: 
Réu: 
Data: 
Local: 

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 

001/1.14.0234215-3 (CNJ: .0291141-69.2014.8.21.0001) 

Recuperação de Empresa 
Matriz Construtora Ltda - em Recuper. judicial 
Matriz Construtora Ltda -em Recup. judicial 
21 de fevereiro de 2017 
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e 
Falências 

OBJETO: procedi o encerramento do TERCEIRO VOLUME dos autos do processo 
supramencionado, e, abrindo, em consequênc·a, o QUARTO volume com o 
número de fls .. Nada mais. 

cezarhahn 
62-170-001/2017/465936 - OOl/1.14.0234215-3 (C:Nj: .029llt•l-
69.20 14.8.21.0001 I 



• 

ESTADODORIOG~EDOSUL 
PODER JUDICIARIO 

c 

> 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS 
Rua Manoelito de Ornei las, 50- CEP: 90110230 Fone: 51-3210-6500 

Processo nº: 
Natureza: 
Autor: 
Réu: 
Data: 
Local: 

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

001/1.14.0234215-3 (CNJ: .0291141-69.2014.8.21.0001) 
Recuperação de Empresa 
Matriz Construtora Ltda - em Recuper. Judicial 
Matriz Construtora Ltda -em Recup. Judicial 
21 de fevereiro de 2017 
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e 
Falências 

OBJETO: procedi abertura do QUARTO VOLUME dos autos do processo 
supra mencionado, com o número de fls .. Nada mais. 

cezarhahn 
62-169-001/2017/465928- 001/1.14.0234215-3 (CNj: .0291141-
69.2014.8.21.0001) 

1 



OIARIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO-RS 

EDITAL DE CITAÇÃO- PROCEDIMENTO COMUM 
2'VAAACIVEL DO FORO CENTRAL 
COMARCA DE PORTO AlEGRE 
PRAZO DE: 20 I 

PORTO ALEGRE, 1~ DE DEZEMBRO DE 2D1G. 
SERVIDOR: KATIA SUSELI SILVEIRN 
ESCRIVÃ DESIGNADA 
JUIZ: SILVIA MARIA PIRES TEDESCO 

ED1 •"'-DE INTIMAÇÃO- LEILÃO!PR!<ÇA 
16-' VAR!< CIVEL DO FORO CENTRAL 
COMARCA DE PORTO ALEGRE 

NA;ruREZA: ORDINÁRIA- OUTROS -~'';",.'·S'i'~'l.";·;·l ~~~~~~i~~f~~~::,:::::::~·;;:: I 

01 SARANDI •• 

2" VARA CÍVEL 

REGfSTRO CIVIL .. 

DE FAL~NCIAS E CONCORDATAS ...................................... ! 01 

EDITAIS INTERIOR 

AlEGRETE 

ANTONIO PRA.DO 

ARROIO DO MEIO 

ARVOREZINHA 

CACHOEIRINHA 

CAMAOUÁ 

CANElA 

CANGUÇU. 

CANOAS 

DA INFÂNCiA E JUVENTUDE •• 

102 CAPÀO DA CANOA __ 

CARAZINHO 

CASCA 

CAXIAS DO SUL_ 

H.OORAOO DO SU~ 

02 ENCANTADO .. 

02 ENCRUZILHADA 09 SUL 

FARROUPILHA. 

02 FELIZ 

02 FREDERICO WESTPHALEN 

GII<UÁ 
02 GRAMADO __ . 

02 GRAVATA[_ 

02 GUAIBA 

IBIRUBÁ 

IJUI 

IRAI 

' PARAPLOTER 

' FICAM INT'MADOS OS LRF-QORES DA I"-

LAJEADO 

MONTENEGRO _ 

MOSTARDAS 

NOVA PETRÓPOLIS .. 

NOVO HAMBURGO 

OSÓRIO 

PANAMBI 

PASSO FUNDO 

PElOTAS_ 

PINHEIRO MACHADO 

RIO GRANDE 

ROSÁRIO DO SUL 

I 
SANTA MARIA 

SJINTO ÂNGELO .. 

I SAO BORJA 

SÃO JERONIMO 

SÃO LEOPOLDO 

SÁO MARCOS 

SÃO SS!ASTIÃO DO CAi. 

SÃO SEP~ , 

SAPUCAIA DO SU!. 

SARANDI 

SOLEDADE 

TAPEJARA 

TAQUARA 

TEUTÓNlA 

TORRES 

TRA.MANOAI 

TUCUNDUVA 

VENÂNCIO AIRES 

VERA C'<UZ 

VIAMÁO 

" 
" " 

I 



2 Disponibilização. Quinta-felfa, 09 de Feve.-eiro de 2017 I E<Jição N' 5 9.65 EDITAIS 1° E 2° GRAU 

VERDADEIROS OS fATOS ARTICULADOS PELO AlJ
TOR NA INICIAL. FICANDO ADIIERTIDO AC~RCA DA 
NOMEAÇÃO O~ CURADOR ESP~CIAl-, ~M CASO DE 

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÓNICO-RS 

' 
:~ANTÓNIOPRADÓ r 

EDiTAL DE CITAÇÃO CRIME l!~~~rj~~j~~~~~~~~~~~~ 1' VARA CRIMINAL DO FORO REGtONA' PARTEr.:ON 
COMAHCA DE PORTO ALEGRE 

l 'l~~~~~l!~l1;l~\j~j:)!~i:~l'jij,'j""(j"~"!'~'j'l"!''!'\l!i~~~~ 
NATUREZA CRIMES DE DANO 

EDITAL DE INTERDIÇÃO ~ROCESSO·a011:2 ISM31817-5 

VARA DE CURATElAS 
CO~ARCA DE PORTO A'EGRE, 
NATUREZA. INTERDIÇÃO 
PROCESSO- 00111.15.0184835-7 
(Ci;J .026762().<;1_2015.8.21.0001) 
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO ZAFFARI E OU-
TROS_ 
REQUERIDO: .JULIA SONOTO ZAFfARt 
OBJETO_ CI~NCIA A QUEM INTERESSAR POSSA DE 
QUE FOI DECRETADA A INTERDIÇÃO DO 
REQlJERIDO(A)' JULIA OONOTO ZAFFARI, POR SEN· 
TENÇA PROfERIDA EM 2310[112~16 LIMITES DA INTER
O IÇAO. TOTAL. CAUSADA INTERDIÇÃO INCAPACIDA-1 
DE CIVIL. PRAZO DA INTERDIÇÃO: INDETERMINADO 
CURADDR(A) NOMEADO(A): SERGIO AUGUSTO 1 
ZAFFARI. O PRAZO DESTE EDITAL E O DOART 1184j 
00 CPC_ I 
PORTO ALEGRE. 03 DE OEJTLJBRO DE 2016_ I 
SERVIDOR: CARLOS ROBERTO MORAES 
JL"-..,PULCEANA GOMES OPPITZ 

EDITAL DE CITAÇÃO CRIME COM PROPOSTA DE SUS
PENSÃO DO PROCESSO 
10' VARA CRIMlNAL DO FORO CENTRAL 
COMARCA DE PORTO ALEGRE 
PRAZO DE. 15 DIAS 
NATUREZA: CRIMES DE DANO 
PROCESSO. 00112.15 00~467·8 
(CNJ:.0289202·20 2015 6 21 0001) 
AUTORA_ JUSTfÇA PÚBLICA 
RÉIJ: ANTONIO CARNEIRO ENDRES_ 
OBJETO: CITAÇÃO DO R~U ANTONIO CARNEIRO 

' ' ' 

',. 

ENORES, RG. 1005994254. NASCIDO EM 2110411952.' ~':;;~:~:'" 
NATURAL DE PORTO ALEGREIRS. FILHO DE NEY I< 
MANSKI ENORES E CELY CARNEIRO ENORES; 
INCURSO NAS SANÇÓES DO ART. 163. §ÚNICO. I DO 
DECRETO LEI N" 21146DE 1944lEART 163, §ÚNICO, 111 
DO DECRETO LEI N' 21148 DE 11140.ATUALMENTE EM 
LUGAR INCERTO E NÃO SA6100, PARA RESPONDER 
A ACUSAÇÃO, POR ESCRITO, OU MANIFESTAR INTE· 
RESSEACERCADAPROPOSTADE SUSPENSÃO CON· 
DICIONADA DO PROCESSO APRESENTADA PELO Ml
NISTtRIO PÚBLICO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. 
CONTADOS 00 COMPARECIMENTO. EM JUIZO, DO 
ACUSADO OU DE DEFENSOR CONSTITUIOO, SEM 
COMO ACOMPANHA.'l TODOS OS TERMOS DO PRO
CESSO ACIMA REFERIDO. 
PORTO ALEGRE, 07 DE FEVEREIRO DE 2D17. 
SERV1DOR· EDI CAIIEDON, 
JUIZ: FABIO VIEIRA KEERDT 

EDITAL DE CITAÇÃO CRIME COM PROPOSTA DE SlJS· 
PENSÃO DO PROCESSO 
lO' VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAl 
<;<"~CA DE PORTO ALEGRE 
' 1 DE: 15 DIAS_ 
I. <EZA: POSSE DE DROGAS 
PROCESSO; 00112.15.0098365-7 

~";:'o~jL~T~~f~~B~-~~~00011• 
RtU: GABRIEL RAMOS VELDZO. 
OaJETOo CITAÇÃO 00 RtU GABRIEL. RAMOS 1/ELOZO, 
RG: 3112822568, NASCIDO EM 28103/19~3, NATURAL 
DE PORTO ALEGREIRS. FILHO DE ANGEL DANIEL 
VELOW DIAZ E SANDRA LUCIA AMARAL RA!~OS; 
INCURSO NAS SANÇ6ES DO ART. 26 DA LEI N' 11343 
DE 2000. ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO 
SABIDO. PARA RESPONDER A ACUSAÇÃO. PORES
CRITO, OU MANIFESTAR INTERESSE ACERCA DA 
PROPOSTA DE SUSP~NSÃO CONDICIONADA DO PRO
CESSO APRESENTADA PELO MINISTtRIO PÚBliCO, 
NO PRAZO DE 10 (DEZ) DL>.S. CONTADOS DO COMPA· 
R!':CIMENTO, EM JUIZO, DO ACUSADO OU DE DEFEN-
SOR CONSTITUIDO, SEM COMO ACOMPANI-'.AR TO-
DOS OS TERMOS DO PROCESSO ACIMA REFERIDO ·, -j 
PORTO ALEGRE. 07 DE FEVEREIRO DE 2017 ·,·! 
SERVIDOR EDI CAIIEDOél_ 
JUIZ- FABIO VIEIRA HEERDT 

FOROS-Rt:GidNÂIS-

ALTO P-.E-TRóPOLIS 

$ARANOI 

INTERIOR 

AléGA;ETE 

' 

EDITAL DE CITAÇÃO CR;ME 
VARA JUDtCIAL 
COMARCA DE ARROIO DO MEIO 
PRAZO DE 15 DIAS 
r-:A.Tl!REZA- ESTE•_ICN~TO E FRAUDES 
PROCESsO· 06012 15.000~COS- j 

(CNJ .. ~000013-69 2015 B 21 OOBD) 
AUTORA: JUST!ÇA PÚBLICA 
REU_ DESORA FERRE<RA DO AMARAL 
OBJETO: CITAÇÃO DO(A)(S) REU(RE)(S) 0E3DRA 
FERREIRA DO AMARAl., 1NC"JRSO NAS SANÇÕES 
DO(S) ART 171 DO DECRETO LEI N' 2~S DE 1940. 
ATUALME'JTE EM lUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. 
PARARESPONDERAACUSAÇÃO, POR ESCRITO, NO 
PRAZO DE 10 (0<'-Zi DIAS. CONTADOSOO COMPARE
CIMENTO, EM JUIZO DO ACUSADO OU DE DE"~N
SOR CONSTITUIDO, EEM COMO ACOMPANHAR TO· 
DOS OS TERMOS DO PROCESSO ACIMA REfER,DO 

' ' 

DE SENTENÇA CRtM>NAL 

INDtBITA 



Juizo: Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Comarca 
de Porto Alegre 
Processo nº: 001!114.0234215·3 (CN):.0291141·69.20l4.8.210001) 
Tipo de Ação: Recuperação de Empresa 
Autor: Matriz Construtora Ltda- em Recuper. judicial 
Réu: Matriz Construtora Ltda- em Recup. judicial 
Local e data: Porto Alegre, 13 de março de 2017. 

CERTiDÃO 

Certifico que transcorreu o prazo legal sem que houvesse interposição de recurso 
contra a decisão de fls.575/583. Certifico, outrossim, que decorreu o prazo legal sem que 
houvesse pronunciamento dos credores em face da blicação do edital de que trata o 
artigo 18, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 

Dou fé. 

C:N_I: .029lJ 4l-69.20l:J..8.2 1.000 l 

C~is~ahn··
Escrivão 

Fone. 'JJ-3210-6')00 
c<:.~.::a ~~~ar·11: - E.~ -1t >CJ(L.it'O} 7 fi"> f;/ 6'_; ·L l 



~, 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DE DIREITO 
EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DA COMARCA DE PORTO ALEGRE/RS. 

PROCESSO N' 

001/1.14.0234215-3 

MATRIZ CONSTRUTORA LTDA. (em Recuperação Judicial}, já qualificada nos 

autos em epigrafe, vem, respeitosamente, ante Vossa Excelência, por um de seus procuradores, 

comprovar o parcelamento tributário efetivado e o respectivo pagame~to. 

Nestes termos, pede deferimento. 

-' ª Adv. JOÃO ADALB RTO MEDE/ OS FERNAND'f 

OAB/RS40~ 

"' 

Av. Carlos Gomes, 328- Conjs. 712, 713 e 714- CEP 90480-000- Porto Alegre- RS 
Fone; (51) 3328.2033- Fax: (51) 3328.6758- advogados@medeirosfernandes.com.br 

www.medeirosfernandes.com.br 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda N acionai 

REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO 

NOME/EMPRESA (devedor): MATRIZ CONSTRUTORA LTDA- ME 

CPF/CNPJ/CEI (devedor): 87.865.234/0001-80 --------------------------------------------
Requer PARCELAMENTO da dívida inscrita sob n" 312550715, 312556152,319291430,319291448, 

319291464, 319291472, 319291480, 319291499, 319291502, 31929151 O, 319291529, em 60 ( sessenta) parcelas 
mensrus. 

Declara que a respectiva dívida ativa não se encontra em cobrança judicial; ou que se encontra em 
cobrança judicial mas que não há leilão designado na ação. 

"~- Declara, ainda, estar ciente de que, nos termos dos arts. 10 a 14-F da Lei ll0 10.522, de 19 de julho de 
20ú..!., e da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15, de 15 de dezembro de 2009, a presente solicitação importa em 
confissão irretratável da dívida, cujo valor originário será atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, 
do encargo legal de que trata o Decreto-Lei no 1.025, de 21 de outubro de 1969, e demais cominações legais e de 
que o pagamento da primeira parcela é antecipado, nos termos do art. 11 da Lei n° 10.522, de 2002. 

Declara, por fim, ter conhecimento de que a falta de pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas ou 
não ou de até 2 (duas) parcelas, estando pagas todas as demais ou estando vencida a última prestação do 
parcelamento, implicará na imediata rescisão do parcelamento com prosseguimento da execução, se for o caso, 
conforme o disposto nos incisos I e II do art. 14-B da Lei n° 10.522, de 2002, em conformidade com disposto na 
Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009. 

Negociação de Parcelamento 
Simplificado Previdenciário 

recebida via Internet pela PGFN 
em 23/03/2017 às 1 Oh25m53s 

Negociação/Pedido n°: 
3433362/2008680 

CNPJ: 87.865.234/0001-80 

Emitldo pela Secreta~a <ia Receita Federal do Brastl e Procuradofia·Gernl da Fazenda Nacional em 2310312017 às 10h25. 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO 
DEVEDORES EM GERAL- INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Ao(s) 23 (vinte e três) dia(s) do mês de Março do ano de 2017, nesta unidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, perante o 
Procurador da Fazenda Nacional abaixo assinado, compareceu MATRIZ CONSTRUTORA L TDA.- ME doravante denomidado(a) 
DEVEDOR, inscrito(s) no CPF/CNPJ/CEI sob ll0 87.865.234/0001-80, estabelecido(a)/residente e domiciliado( a) em AV 
COl\lENDADOR CORUJA 316 LOJA 3 - PORTO ALEGRE/RS, restou acordado que: 

PRIMEIRO- O DEVEDOR confessa, irretratavelmente, perante a Fazenda Nacional, o débito inscrito como Divida Ativa da União sob 
o ll0 312550715,312556152, 319291430, 319291448, 319291464, 319291472, 319291480, 319291499, 319291502, 319291510, 
319291529. 

"'· SE\ .~DO- Pleiteado com fundamento nos arts. 10 a 14-F da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e na Portaria Conjunta PGFNIRFB 
n° 15, de 15 de dezembro de 2009, o parcelamento da divida mencionada no item anterior foi deferido em 60 (sessenta) parcelas. 

TERCEIRO -A divida consolidada em 23/03/2017 alcança o valor de RS 41.863,27 sendo cada prestação mensal de valor igual a R$ 
697,72, composta das seguintes parcelas: Principal- R$ 6.505,28; Multa- R$ 1.653,26; Juros de Mora consolidados- R$ 29.898,98; e do 
encargo previsto no Decreto-Lei n 1.025, de 21 de outubro de 1969, e alterações posteriores, e/ou honorários advocatícios- R$ 3.805,75. 

QUARTO- As referidas prestações, para efeito de pagamento, serão acrescidas dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da 
consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo 
efetuado. 

QUINTO - Paga a 1 a (primeira) parcela, o DEVEDOR compromete-se a pagar as restantes nos respectivos vencimentos, na rede bancária, 
por meio de documento de arrecadação emitido por esta Procuradoria. 

SEXTO- O não-pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, ou de até 2 (duas) parcelas, estando pagas todas as demais ou 
estando vencidas a última prestação do parcelamento acarretará, de pleno direito e independentemente de qualquer interpelação judicial ou 
ex~_mjudicial, o vencimento do débito total remanescente, com a imediata apuração do saldo devedor, para fins de ajuizamento ou 
pr" ':guimento da execução judicial, na forma da legislação pertinente. 

E para constar e fazer prova do que foi ajustado, foi lavrado o presente Termo. 

Negociação de Parcelamento 
Simplificado Previdenciário 

recebida via Internet pela PGFN 
em 23/03/2017 às 10h25m58s 

Negociação/Pedido n°: 
3433362/2008680 

CNPJ: 87.865.234/0001-80 

Emllido ~da S<:<r<t.<ri• da Receita Federal do Brasil c Procura<lotia-Geral da Fazenda Nacional= 23103/2017 às l0h25. 



Sucasso: Nogoc1açáo de parce:amento s1mp.:~icnco de contriOuiçiSes vevidenciánas transmitida com sucesso em 
23!03/2017 às 1 Oh25 {horário de BrasFia), gerando o pedido de parcelamento n~ 2008680. 

Confirmação da negociação de Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias 

CNPJ: 87.865.234/0001-80- MATRIZ CONSTRUTORA L TDA. - ME 

A ausência de pagamento da primeira parcela, no prazo de vencimento da GPS, causará o 

indeferimento do pedido de parcelamento. 

23/03/201710:25:58 

A Autorização para débito em Conta-Corrente deverá ser entregue na respeciiva agência bancária 
para cadastramento. O pagamento via débito em conta-corrente ocorrerá somente a partir do mês 
seguinte ao cadastramento da autorização. Caso o contribuinte não efetue a entrega da respectiva 

autonzação, este ficará responsável peio pagamento das parcelas. podendo acarretar a exclusão do 
parceiamento por inadimplêndadas parcelas. 

Acompanhe a decisão sobre o Pedido de Parcelamento na Internet na "Consulta Acompanhamento 
do Pedido" no e-CAC. 

Os documentos a seguir emão disponíveis para impressão: 

Guia da Previdência Social- GPS (1ª Parceia) 

Requerimento Parcelamento 

Autorização para débito em conta-corrente 

Termo de Parcelamento de Débito- Devedores em Geral 

Menu Principal 

Versão 4.1 .0.31 
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CNPJ; 87 .aS5.234/0U01-80 - MATRIZ CONSTRUTORA L TDA. -ltE 
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ttfl MINISTÉRIO DA PREVIDtNCIA SOCIAL- MPS 
3- C<il:li{lo do Pagamento "'' 

INSTITUTO NACIONAL 00 SEGURO SOCIAL ·INSS 4- Competência 0312017 --- GUIA DA PREVI~NCIA SOCW. ~ GPS ~~hl"'"'' /,~,, "" 5 - Identificador 067.778,003/0001- j 

1 • Nome ou Razao Social 1 Fone I Endere~ 
6- Valor do INSS !l<J7,72 

MATRIZ CONSTRUTORA L TOA,. ME 

AV COMENDADOR CORUJA 315LOJA 3 
,_ 

FLORESTA- PORTO ALEGRE • RS - 90.220-180 ·-
2- Yal!cimento: 27/0312017 9- Valor da OUtms Entid~OOs '·"' 
CNPJ: &7.!185.2l</000l..QII 

1 o - A ThliMutta e Juros 8,00 Ped:do; 2Wl:I6.W 
Pa""'"" OQ1 

~gttv'~=~~a[llinoiabancària!l!ée~ooiD. 
Valnros ~·~ Wl Resl. 11- Total 61:17,72 

12 - AlllorlZólçãcr Ballcárla 



ESTADO DO RIO GRANDEDOSm 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.14.0234215-3 (CN]:.0291141-69.2014.8.21.0001) 

Vistos 

!.Intime-se o Administrador dos documentos juntados. 

2.Após, ao Ministério Público. 

3.Nada mais, aguarde-se o prazo de dois anos da 

homologação do plano de recuperação (11. 583). 

Porto Alegre, 07/04/2017. 

Eliziana da Silveira Perez, 
Juíza de Direito. 

. ;fi~ I ;.~"' ~· /.o';: ? IJ .,.,., 

(eletrônico . 
www.tjrs.jus.br 

Este é un1 doe<Jmento eletrônico assinado digitalmente por_ 

Signatáno· ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ 
N' de Série do certificado: OOCED1E4 

Data e hora da assinatura: 0710412017 15 30.11 

Para conferência do !X>nteúdo deste do<:umento, aoesse, na Internet, o endereço hltp:/fwww.tjrs.jus.br/verificadoos 

e dtgite o seguinte número vermcedor. 00111402342153001Z0171032858 

Número Verificador: 0011140234215300120171032858 1 
001/1.14.0234215-3 (CN]: .0291141-69.2014.8.21.0001) 

6Lf 



EXCELENTÍSSIMO{A) SENHOR{A) DOUTOR{A) JUIZ{A) DE DIREITO DA VARA DE DIREITO 
EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DA COMARCA DE PORTO ALEGRE/RS. 

PROCESSO N' 

001/1.14.0234215-3 

MATRIZ CONSTRUTORA LTDA. (em Recuperação Judicial), já qualificada 
nos autos em epigrafe, vem, respeitosamente, ante Vossa Excelência, por 
um de seus procuradores, dizer e requerer o que segue: 

~ 
I -A Recuperanda efetuou o pagamento da credora Trabalhista Ana Paula ~ 

Scarparo Muccillo (única credora trabalhista presente em assembleia) e prestou constas ao 
Administrador. ~ 

11- No que diz respeito ao termo inicial do pagamento dos demais credores 
(fls. 560/561), a Recuperanda esclarece que em virtude da publicação do edital (art. 18, parágrafo 
único da Lei 11.101/2005) que consolidou o quadro de credores, tomará como inicio dos prazos de \ 
pagamento, a publicação do referido edital, que se deu em 09.02.2017. 

Nestes termos, pede deferimento. 

De acordo: 

MEDEIROS FERNANDES 

OAB/RS4041 

~" ';/ .. / v ~í16A.(m.Recuperação Judicial) 
Teimo Kaplansky Yurgel 

Av. Carlos Gomes, 328- Conjs. 712, 713 e 714- CEP 90480-000- Porto Alegre- RS 
Fone: {51) 3328.2033 -Fax: (51) 3328.6758 - advogados@medeirosferna ndes.com.br 

www.medeirosfernandes.com.br 
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... ESTADO DO RIO GR~NDE DO SUL 8 PODER JUDICIARIO 

CERTIDAO 

CERTIFICO qüe a Nota nº 339/2017. 

expedida em 18 de maio de 2017, fel cHspon\b!iizada 

ri' ~ 0 hQ3'_, "''"' D'a·,·,o ria '· ·sv1ca ~~e~rAn'ro · na e'"'1çao n- <J ,,,_,., , ..... ;u ;_ ~ .... , L u •. h ... ao 

dia 19/05/2017, consíderando-se pubHcada no 

primeiro dia úti! que se seguir, em conformidade com 

o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou fé. 

001/1.14.0234215-3 

0291141-69.2014.8.21.0001) 

Matriz Construtora Ltda em 

Recuper. Judicial 

Adalberto 

4041/RS e 

Medeiro.s 

João 

(pp. Joac 

Fernandes 

Claudio 

Medeiros Fernandes 49494/RS) X 

Matriz Construtora Ltda em 

Recup. Judicial {sem representaçdo 

nos autos). Intimado: Mazzardo e 

Coelho Advogados Associados (pp. 

Angelo Santos Coelho 23059/RS). 

Intime-se o Administrador dos 

documentos juntados. 

Portn Aieg•e 18!'0<1'20' 7 
'-'-' • ,, ' ' - .J "-I ' 

Escr!vão(ã) I Oficiai Ajudante 

Assihado eletronica~ente po~ Rio Gra~ãe Do sul Poder J~dlciario 
Con:"ira au~enticidade em ht t;:>il: I /www. tj ril. jus. br /verificadocs , ir_formando 00002 8532525 9. Pági~a l/Z 



~),~\\T/(vf~ ESTADO DO RIO GRANDE ~O SUL 

"' ,,-, "" PODER JUDICJARIO 
.:;.~#'~TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
'--~-7 

DOCUMENTO ASSINADO POR DATA 

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 18/05/201712hl5min 

~ o .,,. 
eletrônico 

www tjrs.jus br 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n° 
2_200-2/2001 de 24108/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas BrasiiS!ra - /CP-Brasil. 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o 
endereço httpsJ!www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte 

númeroverificador: 0000286325259 I 11 11 

Página 2./2 
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ADVOGADOS ASSOCIADOS 

SUBSTABELECIMENTO 

Processo n• 001/1.14.0234215-3 

ÂNGELO SANTOS COELHO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na 

OAB/RS sob o nº 23.059, com escritório profissional situado à Rua Barão de Ubá, 

nº 621, Bairro Bela Vista, Cidade Porto Alegre/RS, SUBSTABELECE COM 

RESERVA DE PODERES na pessoa de LEONARDO MATHEUS FINGER, brasileiro, 

solteiro, bacharel em direito, inscrito na OAB/RS sob o nº 48E533, os poderes 

conferidos através de Instrumento Particular de mandato juntado nos autos da 

presente. 

Porto Alegre, 22 de maio de 2017. 

Rua Barão de Ubá, 621 ...... Bela Vista- Porto Alegre- Cep: 90450-090 
Fone: 51 3331 0100- e-mail: mazzardoecoe!ho:â\ma::.::.ardoecoelho.com.br 

www. mazz ardoecoe! h o. com. br 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS E 
INSOLVÊNCIAS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE (RS). 

Processo ní! 001/1.14.0234215-3 

MATRIZ CONSTRUTORA LTDA.- EM RECUPER. JUDICIAL, vem, por UM 
de seus advogados, em atenção a NE 622/2017, dizer o que segue: 

I - A Recuperanda está ciente da promoção do MP e o prazo para 
pagamento dos credores, considerando a data da homologação do plano (04.11.2016). 

11 - Os credores trabalhistas Ana e João Arcanjo já foram pagos, 
conforme documentos anexos e cuja informação será repassada ao Sr. Administrador. 

O credor trabalhista Ari Lopes será pago até o dia 30.09.2017. 

Sobre o crédito dos procuradores do Demhab, a habilitação promovida 
ainda não transitou em julgado e há grande possiblidade de nulidade da decisão, conforme agravo de 
instrumento ní! 70074449562 e considerando o parecer favorável do MP (anexo), razão pela aguardará 
o resultado final definitivo. 

111 - Os demais credo s serão pagos no prazo do plan 

/ 



EXCElENTÍSSiMO.SENH~·R DOUTOR JUIZ DO TRABAlHO DA 25* VARA 

DO TRABAlHO PORTO AlEGRE-

ANA :PAULA .scARPARO ·MOOCILlO, já qualificada nos autos da 

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICiAl. que move contra MATRIZ 

CONSTRUTORA L TDA EM RECUPERAÇÃO JlQCfAL) vem 

Que ~ autora nesta data es• recebendo da ~eM ·í'aeuperada a 
importência de R$ 13 .50tt52 · mil, quin~ntos e U'l$. reais ·•e · cJnquenta e 
dois centavos), referentê a 60% original 18.500,00. vàk:ír corrigido R$ 
12.510,86 ;;;: 60% R$ conforme piano :aprovado e p1!o juíz.o 
universal, requerendo então a baixa e arquivamento :ação, 

N. Termos 

; 
v 



CPf/CN?J: 

Identfficaçao da 
operação: 

Histin!co; 

Oata ! Hora da 
opet<açi\o: 

SAC CAIXA: 0800 726 OHH 

JURÍIJlCA 

GOHí'S E VIANA CONSTRUCOt:S UDA 

16.619.586/000J ~07 

BANCO DO BRASIL S/t\ 

01 .. Cont~) Corr~:ntr~ 

iURÍDICA 

MOSCAROTNt ADVOGADOS 

13,605.045/0001·31 

, R$ 13.506,52 

R$ ft65 

:W ·• Créthtn em Cnnta 

PAD NATK!Z CONSTRUTTORA 

QUIT'i\CAO TRABAUHSTA .!\NA PAULA !•1UCCllLO 

12104/20\7" 1l :?9:4/ 

Chave de segurança: HQ3T92GZJWKMNP47 
-----~--- ------~----·-·····----~ 

Pessoa:; com dcficíénciõ aud!UIID: 0800 72.6 /492 
Ouvidor'a, 0800 725 74 74 
rielp Desk CAIXA: Oi::lOO 726 0Hl4 



.·~. 

,llJST l CR BU !HilBRLHO 

00000340 
; YSHI RUlOS IIHOR DOUTOR JUIZ DO TRABALHO DA 14l'! VARA 00 TRABAlHO DE PORTO 
/ PR01!JCOU100 EM 08!08/20!7 

ViA Dfl PARTE ALEGRE- ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
CüM VOUlMtS 

PROCESSO N" 

0015700-27.1989.5.04.0014 

MATRIZ CONSTRUTORA !.TOA. (em Recuperação ..ludidai), já qualificada no:' autos 

da Redamatóna ern que lhe move .JOÃO ARCANJO, vem, 

respeitosamente, ante Vossa 

A ora Hequerent<~ (Rcdamad<l) teve a sua Recuperaç5o Judicial vco!hida pelo juizo 

da Vara de Falêncías de Porto Alegre e se encontra em fase de cumprimento de Plano de 

Recuperação, gue se caractgriza pelo pagamçnJo de 60% (ses~enta por cento} dos_s;:_réditos 

corrigidos, sem multa e sem hong.r.ill:i9~, nos termos do art. 50 da Lei 11.101/2005. 

A sentença de homologação do plano (fls. 575/583) e o respectivo edita~ indicam o 

valor a ser pago ao Reclamante, cujo depó~,\to j;:, foi efetivado no presente feito, no moinantc de 

R$6.217,15, corn abaixo demonstrado: 

. .. . ....... ~···· ., ....... . 
Valor Básico a ser 

Corrigido 
Conforme Plano 

A Reclamada esdarece que eventuais custas serão arcadas por ela, já que o valor 

supra é destinado unicamente ao Hedamante. face a aovação da dívida (art. 59 da Lei 

U.101/2005}, conforme acórdão do TRT4 em caso idêntico ao presente. 

Ante o exposto, requer se digne Vossa Excelência, considerando o depósito 

efetuado que quita a dívida do Reclamante, seja íu!gada extinta a execução, determinada a baixa 

d<:J penhora {se houver) com o arquivamento do feito, sem o registro de qualquer divida, para fins 

de CNDT, nos termos do Provimento CGJT 001/2012. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Porto Alegre, 07 de agosto de 2017. 

l 
i 

www.medeírosfernandes.con1.br 
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Comprovante de Pagamento de Boleto 
Via Internet Banking CAIXA 

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Pagador Final f Efetivo 

CPF/CNPJ: 16.619.586/0001-07 

Nome; GV CONSTRUTORA 

Conta de débito: 4743/ 003/ 00000311-0 

Representação numérica do código de barras: 

Instituição Emissora - Nome do Banco: 

Código do Banco: 

Pagador Final - Correntista 

00190.00009 02836.585006 64178.564171 5 
72870000621725 

BANCO DO BRASIL S/A 

001 

Nome/Razão Social: GV CONSTRUTORA 

CPf/CNPl: 15.519.586/0001-07 

Data do Vencimento: 19/09/2017 

Data de Efetivação I Agendamento: 26j07/2017 

Valor Nominal do Boleto: 6.2i7,25 

Juros (R$}: 0,00 

10F {R$): 0,00 

Multa (R$): 0,00 

Desconto (R$}: 0,00 

Abatimento {R$): 0,00 

Valor Calculado (R$}: 6.217,25 

Valor Pago (R$}: 6.217,25 

Data/hora da operação: - 26/07/201711:14:58 

Código da operação: 07088656 

Chave de segurança: G70RT37HW14T38WT 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvídoria: 0800 725 7474 
Help Desk CAIXA: 0800 72.6 0104 

di ente. 

f'ttps:i!intemeibanking.c.aixa.gov.br/S!!BCiímprírnH_bíoqueto_,rnva ... êct>'anca.prccessa 1 !1 



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4" REGIA O- RS 

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA 

Reclamame: Joao Arcanjo 

Reclamado: MATRIZ CONSTRUTORA LTDA. ·EM 

PORTO ALEGRE· 14 VARA DO fFlABALHO 

Proc<Cssc>. 0015700-21.1989.5.04.0014 ·ID 081330000001468164 

Guia com num. Conta Ju<iícíai <iisponivel no dia seguinte ao 

pgto em nww.bb.com.br>Govemo>Judichrio>Guia Dep.Judicíal 

A TENÇ/ü> Ob>ifHWJt' o prazo definido pelo Juízo compet.mte 

pa.rB eféttvacao do depósito, 

fiJ, BANCO 00 BRASil 00190.00009 02836.585006 64178.564171 5 72870000621725 

COHSTF<UTORA LTDf\. ·EM CNPJ: 87.86f\.2:l4!()001-il0 
í) TRT 4A REGIAO.RS - PROCESSO: 0015700-27.1989.5.04 0014. PORTO .A.LEGRE 1•! \/ARt.. DO TRABALHO 
4 ··~,1(·<;:: ,·.«, 

ií N: thct~r;·,f;;;~~~) 

:} 81330000001465164 
~ ('""} V<3>e>~ Ft;q;:, 

)!6.217.25 
1, D<'lt~' ct<.· V':!~=·~J:r:<~!~!>:: n 19i09/2017 

'?J. BANCO 00 BRASil 00190.00009 02836.585006 64178.564171 5 72870000621725 

~~GA~~L'~~ QUALQUER BANCO ATÉ O VENClMENTO 

:"!!i{ r>,~·;;-·,(?r-~o [ L,,.~.,~~-~* I.JtX: 

781330000001468164 ~ ND 
'':' =').;)'f '"> -.'.":·S:~"~~i-~~~ 

~ 21~1)7/2017 * f~t.r•:'z' . ., 
)i R$ 

~ xV<;;:~~= 

~i 

r, ;_~· :. 

MATRIZ CCNSTF\UTORA L TOA.- EM CNPJ. 87.865.234!0001 80 

{ fmi<:;. Ui• 'vfl!1Cll~~i.<.!I!O 

j 1Si09i2017 

'8 ~J.:::<;.;o-N~p:H~((! 

~ 28365850064178564 
{'~) V:abr <.W Ooo;mQ-r·-:l(~ 

6.217,25 
~ <-) f.'<Sé'DC<i/!<!>1!'"""'0 

:~; ~.{ 

& { ~-~ Ju(oo:M:./1~ 
4 
@ 
~ 
~ ,,, "'''-'' Cc<\nMkt 

0 6.217 25 

TRT ·iA. ~tFGIAO.RS • PROCESSO: 0015700·27.1989.5.04.0014, PORTO ALEGRE·· 14 VARA DO TRABALHO 

111111111111111~111111111 ~li 

".:':.{X!iifC"Uf.: fl<"!<:~:;a 

:.\,*~'q,_.·~w'.l Moc"'~"'c.:;; 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUINTA CÂMARA CÍVEL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 70074449562 

ORIGEM PORTO ALEGRE 

AGRAVANTE DEPARTAMENTO MUNICÍPAL DE HABITAÇÃO 

- DEMHAB 

AGRAVADA MATRIZ CONSTRUTORA L TOA. 

INTERESSADA: MATRIZ CONSTRUTORA L TOA. EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

RELATORA DESª. LUSMARY FÁTIMA TURELLY DA SILVA 

COLENDA CÂMARA 

1. O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

- DEMHAB, irresignado com a sentença que julgou parcialmente 

procedente incidente de impugnação, a fim de habilitar o crédito do 

impugnante DEMHAB em face de MATRIZ CONSTRUTORA L TOA. 

- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, interpôs AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. 

1 

AssindJCJ eletLonicamente por Antonio P..ugustü Vergara Cerqueira. 
Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verifícadocs, informando 0000346639172. Página 1/7 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Em suas razões, o agravante refere que requereu 

habilitação de crédito que fundamentou pedido de falência da 

agravada, que restou convertido em recuperação judicial. Afirma 

que lhe foi determinada a juntada de nova certidão e cálculos, mas 

que não restou intimado pessoalmente desta decisão. Diz que foi 

indevidamente certificada a perda de prazo para manifestação da 

Fazenda Pública, tendo sido proferida sentença que determinou a 

habilitação dos créditos, sem a devida correção. Opostos embargos 

de declaração, a magistrada a quo reconheceu que a intimação 

para juntada de documentos não foi pessoal, conforme determina o 

§1° do art. 183 do CPC/2015, mas manteve a sentença, 

entendendo que o agravante veio aos autos, trazendo nova 

certidão, mas não a atualização dos valores, conforme determinado 

pelo Juízo. Sustenta a nulidade da sentença, uma vez que não 

houve prévia e regular intimação do agravante de decisão 

interlocutória, que determinava a juntada de documentos. Pugna 

pelo provimento do agravo para que seja anulada a sentença e 

devolvido o prazo para que a Fazenda Pública possa atender a 

prévia determinação judicial. Sucessivamente, requer seJa 

determinada correção monetária do crédito do DEMHAB (fls. 04/09). 

Foi apresentada contraminuta (fls. 542/543). 

Vieram os autos com vista ao Ministério Público, no 

Segundo Grau. 

É o relatório. 

2 

Assinado eletronicamente por Antonio Augusto Vergara Cerqueira 
Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0000346639172. Página 2/7 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

~~1f 

2. Dos pressupostos de admissibilidade. 

Tempestivo e adequado o inconformismo. 

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve 

ser conhecido. 

3. O recurso merece provimento. 

Trata-se de pedido de habilitação de crédito do 

DEMHAB na recuperação judicial de MATRIZ CONSTRUTORA 

LTDA. 

Compulsando-se os autos, verifica-se que a magistrada 

a quo havia determinado que o DEMHAB, ora agravante, juntasse, 

no prazo de 15 dias, nova certidão e apresentasse novos cálculos 

(fls. 464/466). 

Restou certificado pelo escrivão o decurso do prazo sem 

manifestação do DEMHAB (fi. 472). 

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente 

a habilitação de crédito pretendida (fls. 4 7 4/482). 

3 

Assinado eletronicamente por Antonio Augusto Vergara Cerqueira 
Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0000346639172. Página 3/7 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Opostos embargos de declaração pelo DEMHAB, 

restaram parcialmente acolhidos, apenas para reconhecer a 

irregularidade da sua intimação para juntada de documentos, 

mantida, no mérito, a sentença (fls. 515/517). Entendeu a 

magistrada sentenciante que ainda que não tenha sido 

regularmente intimado, antes da sentença, do teor do despacho de 

fls. 464/466, quando teve ciência dessa determinação judicial, não 

juntou todos os documentos exigidos (fls. 492/498). 

A intimação pessoal da Fazenda Pública é prerrogativa 

expressa no CPC/2015, in verbis: 

''Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 
suas respectivas autarquias e fundações de direito público 
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 
processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação 
pessoal. 
§ 1 º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio 
eletrônico." 

Restou reconhecido pela magistrada a quo que a 

intimação do DEMHAB do teor da decisão de fls. 464/466 não foi 

feita de forma válida, de acordo com a norma legal vigente. 

Assim, a nulidade deve ser declarada a partir do 

momento em que a intimação pessoal não foi regulamente 

realizada, a teor do disposto no art. 281 do CPC/2015, não incidindo 

no caso concreto o disposto no art. 282, § 1 º, do referido diploma 

legal, uma vez que não há dúvida de que houve prejuízo ao 

DEMHAB. 

4 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Veja-se que, se tivesse sido regularmente intimado, 

poderia ter o ora agravado postulado inclusive prorrogação do prazo 

determinado para apresentação de documentos, com base na sua 

alegada dificuldade de conseguir a certidão a ser apresentada. 

Assim, reconhecida a nulidade da intimação do 

DEMHAB do teor da decisão de fls. 464/466, não sendo o caso de 

convalidação, em virtude do flagrante prejuízo à autarquia, deve ser 

a anulada a sentença, sendo devolvido o prazo para que o 

DEMHAB possa se manifestar sobre a decisão de fls. 464/466. 

Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO REGRESSIVA. AUTARQUIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 

VIOLADO. A autarquia apelante dispõe da prerrogativa legal de 

ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais, a teor 

do art. 183, §1° do CPC e, in casu, houve intimação por meio de 

nota de expediente, o que implica nulidade absoluta a partir do 

momento em que a intimação não se deu conforme a lei. APELO 

PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível N° 

70072929706, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 2010712017) 

Logo, deve ser acolhida a inconformidade, devendo 

ser modificada a r. decisão ora vergastada nos moldes acima 

delineados. 

5 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

4. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oprna 

pelo conhecimento e provimento do recurso. 

Porto Alegre, 11 de agosto de 2017. 

ANTÔNIO AUGUSTO VERGARA CERQUEIRA 

Procurador de Justiça 

LEN 
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ESTADO DO RO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

VISTA 

FAÇO estes autos com vista ao Ministério Público. 

Em 06lo~ Lrt 
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~ 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto 
Alegre 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
V ARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 1.14.0234215-3 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Matriz Construtora Ltda. 

MM. Juíza: 

Ciente o Ministério Público do despacho de 
fl. 636, bem como dos dados trazidos aos autos pela empresa em 
recuperação, fls. 639 a 650. 

Cabível aguardar a comprovação do 
pagamento de todos os créditos, como consta do plano de recuperação 
aprovado em assembleia de credores. 

Após, requer nova vista. 

Porto Alegre, aos 11 de setembro de 20 17, 
segunda-feira. 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de rto Alegre 
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80/5° Torre Norte- CEP 90050190- B tto Alegre, RSrE ne 

(51)32951445 e-mail: pjfc@mprs.mp.br 

/ 



ESTADO DO RlO GR.P.NDEDO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 

Vistos. 

!.Ciente do contido na petição de fi. 639. 

2.Aguarde-se a comprovação dos pagamentos, na forma 

referida à fi. 653, o que deverá ser efetivado diretamente ao 

_ ____..,__ Administradoí.--~-~·----~ -

3.Decorrido o prazo referido à fi. 639 (30.09.2017), 

intime-se o Administrador para se manifestar quanto aos pagamentos. 

4.Após, nova vista ao Ministério Público. 

Dil. legais. 

Porto Alegre, 13/09/2017. 

Eliziana da Silveira Perez, 
juíza de Direito. 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 

Signatário: ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ 

N° de Série do certificado: OOCED1 E4 

Data e hora da assinatura: 13/09/2017 17:26:36 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço http://www.tjrs.jus.br/verificadocs 

e digite o seguinte número verificador: 0011140234215300120173060666 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Número Verificador: 0011140234215300120173060666 1 
001/1.14.0234215-3 (CNJ: .0291141-69.2014.8.21.0001) 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

•• PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 821/2017. expedida em 26 

de outubro de 2017, foi disponibilizada na edição nQ 6142 no Diário 

da justiça Eletrônico do dia 27/10/2017, considerando-se publicada 

no primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com o art. 4Q 

da Lei n!l 11.419/2006. Dou fé. 

001/1.14.0234215-3 

69.2014.8.21.0001) 

(CNJ 

- Matriz 

Ltda em Recuper . Judicial 

Adalberto Medeiros Fernandes 

0291141-

Construtora 

(pp. 

4041/RS 

Joao 

e 

João Claudio Medeiros Fernandes 49494/RS) 

X Matriz Construtora Ltda em Recup. 

Judicial (sem representação nos autos) . 

Intimado: Mazzardo e Coelho Advogados 

Associados (pp. Angelo Santos Coelho 

23059/RS). Vistos. 1.Ciente do contido na 

petição de fl. 639. 2.Aguarde-se a 

comprovação dos pagamentos, na forma referida 

à fl. 653, o que deverá ser efetivado 

diretamente ao Administrador. 3. Decorrido o 

prazo referido à fl. 639 (30.09.2017), 

intime-se o Administrador para se manifestar 

quanto aos pagamentos. 

Porto Alegre, 26/10/2017, 

Escrivão(ã) I Oficia! Ajudante 

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario 
Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0000390457914. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

~ 
juízo: Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Comarca 
de Porto Alegre 
Processo nº: 001/1.14.0234215-3 (CNj:.0291141-69.2014.8.21.0001) 
Tipo de Ação: Recuperação de Empresa 
Autor: Matriz Construtora Ltda - em Recuper. judicial 
Réu: Matriz Construtora Ltda -em Recup. judicial 
Local e data: Porto Alegre, 29 de novembro de 2017. 

CERTIDÃO 

Certifico que decorreu o prazo da N 
houvesse pronunciamento da Recuper 

Dou fé. 

Enderer~o: Rua iVlanoeiito de Orne!las, 50 - de 
Fone~ 51·· .. 32.10~-6500 

CNJ:. 0291141-69.2014.8.21.0001 

. 90110230-

1 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 925/2017. expedida em 29 

de novembro de 2017, foi disponibilizada na edição nº 6164 no 

Diário da justiça Eletrônico do dia 30/11/2017, considerando-se 

publicada no primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com 

o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou fé. 

001/1.14.0234215-3 

69.2014.8.21.0001) 

(CNJ 

- Matriz 

Ltda em Recuper . Judicial 

Adalberto :t-fedeiros Fernandes 

0291141-

Construtora 

(pp. 

4041/RS 

Joao 

e 

João Claudio Medeiros Fernandes 49494/RS) 

X :t-fatriz Construtora Ltda em Recup. 

Judicial (sem representação nos autos} . 

Intimado: Mazzardo e Coelho Advogados 

Associados (pp. Angelo Santos Coelho 

23059/RS) . 3.Decorrido o prazo referido 

à fl. 639 (30.09.2017), intime-se o 

Administrador para se manifestar quanto aos 

pagamentos. 4.Após, nova vista ao Ministério 

Público. 

Porto Alegre, 29/11/2017, 

Escrivão(ã} I Oficia! Ajudante 

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario 
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~Slf 
EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA V ARA DE DIREITO EMPRESARIAL, , 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO CENTRAL DE . 
PORTO ALEGRE/RS. 

PROCESSO N° 001/1.14.0234215-3 

MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
ADMINISTRADOR JUDICIAL nomeado nos autos do processo de recuperação 
judicial de MATRIZ CONSTRUTORA LTDA., vem, respeitosamente perante V. 
Exa., dizer o que abaixo segue. 

Compulsando os autos, em particular o Edital do Quadro Geral de 
Credores Consolidado disponibilizado no DJE do dia 09 de fevereiro de 2017 (fls. 607-
608), o Administrador Judicial identificou um erro, que afetou os direitos dos credores 
José Antonio Saraiva Hirt e Medeiros Fernandes Advogados Associados. 

É que o Administrador Judicial, ao invés de manter a classificação desses 
credores como detentores de créditos com privilégio especial, forte no artigo 86, IV, 
"b", tal como constou nos Editais do art. 7°, §1° (fls. 116/116v) e art. 7°,§2° (fl. 408), 
classificou esses credores como créditos quirografários. 

Trata-se de um equívoco praticado pelo Administrador Judicial, que deve 
e pode ser retificado neste momento. 

Por outro lado, aproveita-se a oportunidade para incluir no Quadro de· 
Credores outro crédito pertencente ao Condomínio Edificio Saint Lager decorrente. do 
julgamento do julgamento de parcial procedência do incidente de habilitação 
retardatária n° 001/1.14.0275884-8. Neste feito, determinada a inclusão de um crédito 
de R$ 60.042,97 na categoria dos credores quirografários e de R$ 3.939,84 na categoria 
de multas, conforme disposto no art. 83, inciso VI, "a", da Lei 11.101/2005. 

Em anexo, segue cópia do Edital do Quadro Geral de Credores 
Consolidado Retificado. · 

ANTE O EXPOSTO, REQUER a juntada da presente aos autos para os 
devidos fins de direito, esperando V. Exa. acolha as considerações apresentadas e defira 
a publicação do QGC Consolidado, devidamente retificado, nos moldes em que 
proposto no arquivo anexo. 

Nestes termos, pede e espe 
Porto Alegre/RS, 07 de 

Angelo S tos Coelho. 
OAB/RS 23.059 

.~ 
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EDITAL DO ART. 18 DA LEI 11.101/05. VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS COMARCA DE PORTO 
ALEGRE. NATUREZA: RECUPERAÇÃO DE EMPRESA PROCESSO: 
001/1.14.0234215-3 (CN.T:.029114l-69.20l4.8.21.0001). AUTOR: MATRIZ 
CONSTRUTORA LTDA. RÉU: MATRIZ CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: 
PUBLICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. LISTA DE CREDORES: I -
TRABALHISTAS: ANA PAULA SCARPARO MUCCILLO- R$ 18.500,00; AR( 
LOPES - R$ 16.214,62; HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DEMHAB) - R$ 
245.245,58; JOÃO ARCANJO -R$ 8.750,00; H- CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO 
ESPECIAL: JOSÉ ANTONIO SARAIVA HIRT - R$ 360.000,00; MEDEIROS 
FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 480.000,00; III - CRÉDITOS 
QUIROGRAFÁRIOS: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT LEGER - R$ 28.793,09:, 
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT LEGER - R$ 60.042,97; DEMHAB -· 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - R$ 2.446.047,16; 
TRANSCONTINETAL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A - R$ 180.278,85; IV -
MULTAS: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT LEGER- R$ 177,10; CONDOMÍNIO 
EDIFÍCIO SAINT LEGER- R$ 3.939,84. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL I ~ 
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Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falênci~ ,~, J 
VISTA 

FAÇO estes autos com vista ao Ministério Público. 

Em J.it- 31 -17' 
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e 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto 
Alegre 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
V ARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 1.14.0234215-3 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Matriz Construtora Ltda. 

MM. Juíza: 

Ciente o Ministério Público dos dados 
apresentados pelo administrador judicial, dando conta do equívoco quando 
da elaboração ao Quadro Geral de Credores anteriormente apresentado, 
manifesta-se pelo deferimento do pedido formulado à fl. 658, com a 
publicação da nova relação de credores, presente à fl. 659. 

Após, requer nova vista. 

Porto Alegre, aos 19 de dezembro de 2017, 
terça-feira. 

Winfrie 
Promot9 de Jusf a 

/ 
/f I 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas &orto Ale,ie 
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80/5° Torre Norte- CEP 90050190- Porto Alegre, RS, Fone 

(51)32951545 e-mail: pjfc@mprs.mp.br 



ESTADO DO PlO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 

Vistos. 

l.lntime-se a recuperanda da manifestação de fi. 658, da 

Administradora judicial. 

2.Após, voltem para análise do pedido. 

Dil. legais. 

Porto Alegre, 08/01/2018. 

Thais Coutinho de Oliveira, 
Juíza de Direito. 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 

Signatário: THAIS COUTINHO DE OLIVEIRA 

N' de Série do certificado: 6F844F3F9C44077D44EF685CB4C5A949 

Data e hora da assinatura: 08/01/2018 16:48:32 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço http://www.tjrs.jus.br/verificadocs 

e digite o seguinte número verificador: 0011140234215300120184169 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Número Verificador: 0011140234215300120184169 1 
001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 



MEDEIROS 
FERNANDES 
AD\'OG/:;,DOS /;SSOCIADOS 

OAB/RS 669 

EXCELENTÍSSIMO{A) SENHOR{A) DOUTOR{A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DE 
DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DA COMARCA DE 

PORTO ALEGRE/RS. 

PROCESSON° 
001/1.14.0234215-3 

MATRIZ CONSTRUTORA LTDA. (em Recuperação Judicial), já 

qualificada nos autos em epigrafe, vem, respeitosamente, ante Vossa Excelência, por um de 

seus procuradores, em atenção ao despacho deste juízo (fl. 662), dizer que concorda com a 

manifestação do Administrador Judicial (fl. 658) e respectivo QGC (fl. 659). 

Ante o exposto, requer seja deferido o pedi o da fl. 658 formulado pelo 
Administrador Judicial. 

Av. Carlos Gomes, 328, Conj. 713 - Porto Alegre- RS- Fone: (51) 3328.2033 



ESTJ!.DO DO FlO GR.P.NDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 

Vistos. 

l.Diante da concordância da recuperanda e parecer 

favorável do Ministério Público, presente a hipótese de equívoco por parte 

do Administrador, bem como por não se tratar das hipóteses a que se 

refere o art. 19, da Lei 11.101/2005, defiro a publicação de edital 

retificativo do quadro de credores consolidado a que se refere o art. 18, da 

Lei 11.101/2005, devendo conter tal expressão, bem como o número da 

edição do DJ em que foi anteriormente publicado. 

Ressalto que não se mostra necessário publicar novo 

edital a cada novo crédito que deva ser incluído, os quais resultem de 

julgamento de incidentes, devendo apenas ser observado pela 

recuperanda e pelo Administrador. 

Se necessário, intime-se o Administrador para a remessa 

do quadro na forma supra determinada. 

2.Após, considerando que já decorreu o prazo referido à 

fi. 639, intime-se o Administrador para informar sobre o pagamento, bem 

como quando aos demais previstos no plano, e sobre o julgamento do 

Agravo referido à fi. 639. 

3.Com a manifestação, ao Ministério Público. 

Porto Alegre, 19/01/2018. 

Thais Coutinho de Oliveira, 
juíza de Direito. 

Número Verificador: 001114023421530012018125274 1 
001/1.14.0234215-3 (CNJ:.0291141-69.2014.8.21.0001) 

bfo '1 

1 



EST.A.DO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
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N" de Série do certificado: 6F844F3F9C44077D44EF685CB4C5A949 
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Processo n. 1140234215-3 

Processo n. 1140234215-3 
Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 
Enviado: segunda-feira, 22 de janeiro de 2018 14:42 
Para: angelo@mazzardoecoelho.com.br 

Boa tarde Dr. Angelo, 
Favor enviar por email o quadro de credores, para fins de expedição de 
edital, referente ao processo n. 1140234215-3. 
Obrigada. 
Att. Sofia 

PODER JUDICIÁRIO - RS 
Cartório da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 

Rua Manoelito de Ornelas, no 50, sala 803, 8o andar, 
Foro Central - Prédio II, Bairro Praia de Belas, CEP 90110-230, fones:3210-6760 e 3210-6758 

Porto Alegre - RS 
e-mail frpoacentvfac@tj.rs.gov.br 

Para agilizar seu atendimento e localização do processo, traga informação atualizada do 
mesmo! 

Obs.: Se o(a) Sr.(a) ficou satisfeito com o atendimento recebido, poderá ajudar enviando 
mensagem para: secretariacgj@ti.rs.gov.br 

https://webmail.tjrs.jus.br/owal?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAABYcfNdLflAT5... 22/01/2018 

\p ~ 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nQ 25/2018. expedida em 22 de 

janeiro de 2018, foi disponibilizada na edição nQ 6189 no Diário da 

justiça Eletrônico do dia 24/01/2018, considerando-se publicada no 

primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com o art. 4Q da 

Lei nQ 11.419/2006. Dou fé. 

001/1.14.0234215-3 

69.2014.8.21.0001) 

(CNJ 

Matriz 

Ltda em Recuper . Judicial 

Adalberto Medeiros Fernandes 

0291141-

Construtora 

(pp. 

4041/RS 

Joao 

e 

João Claudio Medeiros Fernandes 49494/RS} 

X Matriz Construtora Ltda em Recup. 

Judicial (sem representação nos autos) . 

Intimado: Mazzardo e Coelho Advogados 

Associados {pp. Angelo Santos Coelho 

23059/RS) . 1.Diante da concordância da 

recuperanda e parecer favorável do Ministério 

Público, presente a hipótese de equívoco por 

parte do Administrador 1 bem como por não se 

tratar das hipóteses a que se refere o art. 

~9, da Lei 11.101/2005, defiro a publicação 

de edital retificativo do quadro de credores 

consolidado a que se refere o art. 18, da Lei 

11.101/2005, devendo conter tal expressão, 

bem como o número da edição do DJ em que foi 

anteriormente publicado. Ressalto que não se 

mostra necessário publicar novo edital a cada 

novo crédito que deva ser incluído, os quais 

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario 
Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0000434629901. Página 1/3 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

resultem de julgamento de incidentes, devendo 

apenas ser observado pela recuperanda e pelo 

Administrador. Se necessário, intime-se o 

Administrador para a remessa do quadro na 

forma supra determinada. 2.Após, considerando 

que já decorreu o prazo referido à fl. 639, 

intime-se o Administrador para informar sobre 

o pagamento, bem como quando aos demais 

previstos no plano, e sobre o julgamento do 

Agravo referido à fl. 639. 3.Com a 

manifestação, ao Ministério Público. 

Porto Alegre, 23/01/2018, 

Escrivão{ã) I Oficial Ajudante 

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario 
Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0000434629901. Página 2/3 
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