QUIRINO E SANTANA

SOCIEDADE DE ADVOCADOS

REOUERENTE: BAHCO VOLK8WA€EN S,A

EMFRE§A; R,J LOCTECIMAQUINARIUM
NATUREZA: DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO

ADM.JUDICIAL: LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA
DATA DE PROTOCOLO : A310212417
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Gmail -AIZA-\AÁ/FS- REJU

Fd ümail

- 14396- Macnarium

ALM

E

Engenharia Ltda- 391837-48.2016.8.09.0011 - Contratm

BancoVolkswage, A'l

IDAEQU! Rl NO ADVOCACIA <almeidaequi ri no.advocacia@gmai l.com>

AITA-VWFS - REJU - í4396 - Macnarium Engenharia Ltda - 39í83748.2016.8.09.00 í í - Gontratos Banco Vol kswage n
5 mensagens

lhandara Proença

<ihandara.proenca@aiz.adv.bp

3 de fevereiro de 2017 16:46

Para: "contato@quirinoesantanaadvocacia.com.bd' <contato@quirinoesantanaadvocacia.com.bp,
"al meidaequirino.advocacia@gmail. com" <almeidaequirino.advocacia@gmail.com>
Cc: Carine Junkert <reju.aiz@hotmail.com>, Antonio Junior <antonio.junior@aiz.adv.be

I

Dr. Leandro, boa tarde!

^

Conforme contato telefônico efetuado, solicitamos a descrição de quais contratos pactuados
com o Banco Volkswagen foram submetidos à recuperação judicial, a fim de viabilizar a
elaboração e envio de divergência de crédito, nos termos da Lei 11.10112005.
Ressalto que a lista de credores apresentada pela recuperanda nos autos não permite a
identificação dos contratos.
Obrigada.

Att,
Lhandara Proênca Lima
oABlPR 58.260

AÍZ & Ádvogodos Ássociodos - httpz//,ttut'tt.aiz.adv.br
1UPTTTBA/PP'- carmelo Rongel, n" ?19 - Botel cEP: 80440-050 - 41 3020-0900
sÃO \AULO/SP - Av. do Cof é, n'277 ,Torce B, 1o Ándor - Joboquoro - CEP:04.311-900 m,r**i&ü§sE
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ALMEIDAEQUIRINO ADVOCACIA <almeidaequirino.advocacia@gmail.com> 6 de fevereiro de 2017 12:01
P ara : I handara P roença < ihandara. proenca@aiz. adv. bt*>
Cc: "contato@quirinoesantanaadvocacia.com.b/' <contato@quirinoesantanaadvocacia.com.bp, Carine Junkert
<reju.aiz@hotmail.com>, Antonio J unior <antonio.junior@aiz'adv. br>
Cco: Gilberto Jacintho Quirino <gquirinos@gmail.com>
Prezada DÉ. lnhadara, bom dia!

Anexos os documentos solicitados. lnformo que os mesmos foram obtidos perante representantes da Loctec em
resposta ao e-mail anterior de Vossa Senhoria.
httpsyimail.google.com/mail/r.r/O/?ui=2&ik=adb5321ê46&vi€w=pt&search=inbox&th=15a031cc87e58fu&siml=15a054cc87e58fu&siml=15a19dd35996e77f&..

1/4

finzn17

Gmail

-AIZA- \/v1/FS- REJU - 14396- Macnarium EngenhariaLtda-

391837-48.2016.8.09.0011 -

Contratc BarrcoVolkswaçn

0a-

A disposição para outras informações e esclarecimentos.

I

contrato no 408't00.PDF

I

contrato no 455974.PDF

I

contrato no 456658.PDF

I

contrato no 456678.PDF

I

contrato no 456734.PDF

I

contrato no 456913.PDF

I

contrato no. 372366 e 36761.PDF

Atenciosamente,

Leandro Almeida de Santana
oAB/GO 36.9s7
(62) 4104-1993
(62) 8504-1993
(62) 8332-1993
[Texto das mensagens antenores oculto]

thandara proença

<ihandara.proenca@aiz.adv.bp

7 de fevereiro de 2017 16:18

Para: ALM E I DAEQUI Rl NO ADVOCACIA <almeidaequirino. advocacia@gmail. com>

Cc: "contato@quirinoesantanaadvocacia.com.b/' <contato@quirinoesantanaadvocacia.com.bp, Carine Junkert
<reju.aiz@hotmail.com>, Antonio J unior <antonio.junior@aiz.adv. br>

Prezado Dr. Leandro, boa tarde!

Agradecemos o envios dos contratos solicitados.
Assim, encaminhamos petição de Divergência de Crédito elaborada com base na
documentação apresentada, bem como procuração com poderes outorgados pelo Banco
Volkswagen e Substabelecimento, em anexo.

Solicitamos a confirmação de recebimento para controle interno.

Obrigada

Att,
I}r,ndara Proânca Litrrr
oABlPR 58.260
https://mail.google.corn/mail/ry'C[?ui=2&ik=adb6321s46&yiew=pt&search=inbox&th=15a054cc87e58fr&siml=í5a054cc87e58fr&siml=15a19dd35996e2f&
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Gmait - AIZA-

W/FS- RãJU - 14396-

03

Macnarium Engenharia Ltda- 391837-48.2016.8.09.m11 - ConÚate BarrcoVolkswagen

-

ATZ & Ádvogodos Associodos httpt//rtwtw.oiz.odv.br
CURÍTÍBA/PR, - Carmelo Rongel, no 2t9 - Botel CEP:80440-050 - 41 3020-0900
sÃo PAULO/SP - Av. do CoÍé, n"277 ,Torce B, 1o Ándar - Joboguora - CEPt 04.311-900

- 113?97-t5O9

ms"a;&*âsm

ÂElr0cÁclf,

5ü0
De: ALMEIDAEQUIRINO ADVOCACIA <almeidaequirino.advocacia@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 6 de fevereiro de 2077 12:01:13
Para: lhandara Proença
Cc:

contato@quirinoesantanaadvocacia.com.br; Carine Junkert; Antonio Junior
REJU - t4396 - Macnarium Engenharia Ltda - 391837-48.20L6.8.09.0011 - Contratos

Assunto: Re: AIZA - VWFS -

,-

Banco Volkswagen
lTexto das mensagens antêriores oculto]

3 anexos

fr\
u-f

§t
É:

Divergência.pdf
728K
ANEXO
í496K

í.pdf

ANEXO 2.PDF
f,\
uil
310K

ALMEIDAEQUIRINO ADvocActA <almeidaequirino.advocacia@gmail.com> 7 de fevereiro
de 20í7 16:36
Para : I handara P roença < ihandara. proenca@aiz. adv. br>
Prezada, boa tarde.

os documentos anexos servem para suprir a tempestividade. No entanto, para análise da divergência, necessário
se faz encaminhar os documentos originais ou autenticados.
Atenciosamente,

Leandro Almeida de Santana

oAB/co

36.957
(62) 4104-1993
(62) 8504-1993
(62) 8332-1e93
[Texto das mensagens anteriores oculto]

I

handara

P

roença

<

i

handara. proenca@aiz. adv. br>

Para: ALMEIDAEQUtRINo ADVOCACIA <almeidaequirino.advocacia@gmail.com>
Cc: Carine J unkert <re1u.aiz@hotmail.com>

í4

de fevereiro de 2017 08:31

Dr. Leandro, bom dia!

Estamos com dificuldades na obtenção dos contratos originais/autenticados junto ao Banco
Volkswagen.
https://mail.google.corn/mail/r,r/cl/?ui=2&k=adb5321s46&vie\

/=pt&search=inbox&th=15a054ccg7e5gfr&siml=

1Sao'tccg7esgfu&siml=15a1gdd35gg6ezf&

u4

Gmail -AIZA-\ /VFS- REJU - 12896- Macnarium EngenhariaLtda- 391837-48.2016.8.09.0011 - ContratG BancoVolkswagen
$l\2ln17
Questionamos se é possível a análise da documentação na forma apresentada pela empresa
recuperanda, tendo em vista que nossa pretensão é pela exclusão do crédito arrolado do
procedimento recuperacional e não submissão ao plano. Ainda, justificamos pela ausência de
previsão expressa na Lei 11.10112005 quanto à apresentação da documentação na forma
requerida, consoante análise do Art. 70.

0t1

Ficamos no aguardo de suas considerações.
Obrigada!

Att,
Íhandora Proênça Lima
oAB/Pq.58.260

& Ádvogodos Ássociodos - http:/lwttw.qiz.odv.br
1URÍTIBA/PR, - Cormelo Rongel, n" 219 - Botel CEP: 80440-050 - 41 3020-0900
sÃO qAULO/SP - Av. do Cofé,n"277, Torre B, 1o Andor - Joboquaro - CEP 04.311-900 - l1 3297-1509
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De: ALMET DAEQU I Rt NO ADVOCACIA <almeidaequirino.advocacia@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 7 de fevereiro de 2017 16:36
Para: lhandara Proença
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagêns anteriores oculto]

https//mail.google.corn/mail/ry'o/?ui=2&k=ad6321e46&view=pt&search=inbox&th=15a054cc87e58fr&siml='15a0ítcc87e58fr&siml=15a19dd35996e77f&
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SENHOR ADMINISTRÂDOR JUDICIAL LEAITDRO ALMEIDA DE
SANTANA NOMEAITO NA RECUPERÂçÃO JUDICIAL DE LOCTEC
ENGENHARIA LTDA E MACNARIUM ENGENHARIA LTDA

AUTOS !5":

39 1837 -48.20 16.8.O9.0O

DTVERGENTE:

Banco Volkswagen S/A;

RBCUPERANDA§:

Loctec Engenharia

11

Ltda.

e

Macnarium

Engenharia LMa.

jurídica de direito privado, CNPJ
59.109.165/000l-4g, com sede na Rua Volkswagen, no 291, Jabaquara sáo Paulo/SP, poÍ intermédio de seus advogados 1) ALBERTO rVÁN
ZAKTDALSKI, O.A.B./PR 99.274 e O.A.B./SP 285.2L8; 2l RÂFAEL
CoRDEIRO DO REGO, O.A.B/PR 45.335 e O.A.B./sP 366.732;3)
FERNAITDO DALLA PALMA ANTONIO, O.A.B./PR 32.698 e O'A'B'/SP
BANCO VOLKSWAGEN

S/4,

pessoa

(ANEXO
366.725 e 4f BRUNO CACHUBA BERTELLI, O.A.B/PR 51'689;
o1), todos com endereço profissiona), mattiz na Rua carmelo Rangel, 219,
Torre
Batel, curitiba/PR, cEP 80.440-050 e filial na Avenida do café , 277 ,

B, 1o Andar, Jabaquara, cEP O4.311'900, endereçO eletrôniCO
l'ei no
contato-iuridico(Ziraiz.adv.br vem, nos termos dos Art' 7o, § 1o,
1 1.

10

1

/O5, apresentar:

Drs QUD
Em face do edital publicado em 25.01.17, pelo Juízo da 4" Vara Cível
de Aparecida de Goiânia/Go, onde tramitam os autos de Recuperaçáo
Judicial no 391837-48.2016.8.09.0011, promovida por LOCTEC
34.2r4 /OOO1-54, situada no Condomínio
ENGENHARIA LTDA, CNPJ O
Qd. 01-8, Lt. 21, Salas 01 e 06 a
Cidade Empresarial,

PAainrl-dea

06

AUe Aduooo.dosAssoci s-

12,'Sta Cidade Vera Crnz, Aparecida de Goiânia/GO e MACNARIUM
ENGENHARIIL LTDA, CNPJ 13.55 1.640

IOOO

1-31, situada no Condomínio

cidade Empresarial, Rua 2oo, Qd. o3-8, Lt. 01 a 04, sala
Manhattan Center, St. Cidade Vera

aÃi

ll2,

Ed-

Aparecida de Goiânia/GO, pelos

fatos a seguir expostos:

7.

O DIVERGENTE ÍiTMOU COIn A RECUPERANDA

MACNATiUM

Engenharia Ltda 7 (sete) Contratos de Abertura de Crédito Fixo, BNDES
PSI - FINAME (ANE|KOS 3 a 9), com garantia de Allenacão Fiduciária.
Ao ajuizar pedido de'Recuperação Judicial, a RECUPERANDA incluiu
erronealnente o crédito do Banco, ora D[VERGENTE, na lista de credores'

Contudo. os contratos que originaram o crédito são de alienação
se

devendo o DMRGENTE §er excluido de lista de credoÍes'

s.
o crédito
Na Relaçáo de credores apresentada pelas RECUPERANDA§
do DIVERGENTE encontra-se classificado como QuirograÍário'

Porém,emanáliseaoscontratos,veriÍica-sequeosbensforam

crédito por força
garantidos por AlienaCão Fiduciária, o que classiÍica o

doArt.49,§3"LFR,comoExtraconcursal,deformaquenáosesubmetea
Recuperaçáo Judicial.

da Relaçáo de
Dessa forma, evidente a necessidade de retificaçáo
pois comprovado o caráter
credores apresentada pelas RECUPERAI{DAS,
extraconcursal do crédito do DIVERGEIITE'

, 4,. rx)s

;l',pãsm{rq§Fqq

cotrtBl#I0§
: '-

,,#i:

*;f,r

r*+.'

ntcrsÍRo

l

Vislumbra-SequeoscontratosfirmadoscomaRECUPERANDAsáo
ao DIVERGENTE a
garantidos em alienaçáo Íiduciária, sendo transferida
propriedade Iiduciária dos

s objeto dos contratos

o

Pizoins2ic:t

OT
AI?

S,t

Aduooados Associaldos

-

'

Portanto, restaram preenchidos todos os requisitos necessários à
validade dos contratos. Ademais, deve-se observar a exigência esposada
no §1", Art. 66, Lei n" 4.728/65 com redaçáo dada pelo Decreto 911/69:
transfere
todos
com a

A respeito, o STF ãecidiu no Recurso Extraordinário 6L1639, que náo
é necessário registro publico dos contràtos de alienaçáo Íiduciária:

boa-fé.
dadfl.
5/73 t

crédito do DIVERGENTE está assegurado por
grrantia d.e alienaCáo fiduciária, portanto náo se submete aos efeitos da
plano de
Recuperaçáo Judicial, do que se extrai que náo está sujeito ao
recuperaçáo nem ao prazo de stay peiod, tazáo pela qual ÍequeÍ a
Resta claro que

o

exclusão do seu crêdito do quadro geral de cÍedores.

Pqr^ instruir e comprovar todas as alegações aqui expostas seguem
anexos os seguintes documentos:

1

STF- Rex:6116391

, Pleno,21.10.15

Báoins3-tu-a

N
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e 36761;
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,:
:

Pelo exposto, bem como pela documentação apresentada, requer-se

que se digne o ADMINISTRADOR em acolher a presente divergência,
determinando a exclusão do DMRGENTE do quadro de credores, por ser
possuidor de crédito com garantia de alienaçáo fiduciária, não sujeito aos
efeitos da Recuperaçáo Judicial nos termos da lei.
Termos em que pede acolhimento.
De Curitiba/PR para Goiânia/GO, 6 de fevereiro de 2OlT.

Alberto

Iv án ZaJ<tdalski

Rafael Cordeiro do Rego

o.A.B./PR 39.274
o.A.B./SP 285.218

o.A.B./PR 45.335

o.A.B./SP 366.732

Fernando Dalla Palma Antonio

o.A.B./PR 32.698
o.A.B./SP 366.725

Sã" Porlo/SP -

Bruno Cachuba Bertelli
o.A.B./PR s1.689

- www.aiz.aav.hr
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Procuração que fazem: BÀHCO V9IK§J{UâGEN
outras.

flA

e

"lX§)l"c""s*

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de doir mil e
dezessetE (1S/OU2O17), nesb Cidade e Comarca de 5ão Caetano do Sul, Estado de Sâo Paulo, nesbas
notas, perante mim, Substituto da Tabeliã, compare.eram como Outorgãntes: 1) FANCO VOLt§llllAGEN
com sede e foro social na Rua Volkswagen, no 291, Jabaquara, em São Paulo - Capital, inscrito no
cNpJ/MF sob o no 59.109.16510001-49, com §eu Êstatuto socialarquivado na Junta cornercial do Estado de
São paulo IUCESP sob N"I.R.E. no 35.300.060.091, e posteríores alteraçôes,'sendo a últirna delas
consolidada por cleliberação na Ássembleia Geral Extraordinária, realizada em 06.03.2012, cuja ata está
registrada no referido eirgão sob no 250.520/12-6, em 13.06.2012, que, por cópia autenticada flca arquivada
digitalmente nestas notas (protocolo 076U12-P), neste ato, repre§entada na forma do §5o do artigo 12 do
seu Estatuto Social consolidado,.por seus Diretores: FABRIiilO RUGGIERO. italiano, casado, economista,
portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE no G263394-J, inscrito no CPF/MF sob o no
238.743.758-62; e RATAEL VTEIRA IEIXEIBA. brasileiro, ca5âdo, erçenheiro, portador da cédula de
Identidade RG no 10.172.418-5-IFP-R), inscrito no CPFIMF sob o no 069,720.317-45, ambos com endereço
comercial na Rua Volkswagen, no 291, Jabaquara, em §ão Paulo - Capital, eleitos por deliberaÉo na
Assembleia Geral §xtraordinária, realizada em O1.12,2016, aprovada pelo Banco Central do Brasrl em
14.12.2016,'cuja ata está pendente de arquivamento na Junta Comercial competente, a qual por cópia
autenticada fica arquivada digitalmente nestas notas e neste protocolo. A Ficha Cadastralf-ompleta, emitÍda
peta JUCESP no dia 09.01.2017, fica arquivada digitalmente nesta§ notas {protocolo 0046/17-P); 2}
com sede e
cousóncro N+croNaL vor-xswecril.lourilrsrnAoopt or corsôncro
foro social na Rua Volkswagen, no 291, Jabaquara, em 5ão Paulo Capital, CIP 04344-900, inscrita no

íÁ

-

lrol.,

-

CNPJIMF sob o no 47.658,539/0001-04, com §etj Contrato Social arquivado na Junta Comercial do E§tadCI de
São paulo JUtrSP sob N.I.R.E. no 35.221.373.739, e posteriores alteraçôes, sendo a última delas
consolidada em 15,12.2014, pelo Instrumento Particular de Alteração de Contrato Social, registrado no

-

referido órgão sob no 27,2671t5-5, em 15.01.2015, cuja cópia autenticada estii arquivada digitalmente
nestas notas (protocolo 0306115-P), neste atc, representada na forma do § 40 .da cláusula 9o do seu
Contrato social consolidado, por seus DirÊtoresr FA3RI4IO RUGGI§RO. italianq casdo, economi§ta,
portador da Cédula de ldentidade de Estrangeiro RNE no G263394-J, inscrito no CPF/MF seb o no
23g.7ct3.758-61; e RAFAFL VIEIBÂ TEIXEIRA. brasileiro, casado. engenheiro, portador da Cédula de
Identidade RG no 10.17e.418-5-ÍFP-Rl, inscrito no CPF/MF sob o no 069.720.317-45, ambos com endereço
comercial na Rua Volkswagen, no 291, Jabaquara, em 5ão Paulo - Çapital, eleitos por deliberaSo na
Reunião Extraordinária de Socíos, realizada em 01.12.201Ç aprovada pelo Banco Central do 3rasil em
14.12.2016, cuja ata está pendente de arquivamento na Junta Comercial competente, a qual por cópia
autenticada fica arquivada dígitalmente nestas Í'Iotes e neste protocolo. A Ficha CadmtralConpleta, emitido
pela JUCESP no dia 09.01.2017, fica arqulvada digitalmente nestas notas (protocolo 00,16/17-Pi; 3) §IlifPLE
WAY LOCACóES E SIRVIC0§ LTDAI. com sede social na rua Heitor Stockler de França, 396 - 60 andar,
sala 601, em Curitiba, Estado do Paranán CEP 80030-901, inscrita no CNPJ/MF sob no 02.763.93U000t-77,
com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná * IUCEPAR sob N.I.R.E.
posteriores alteraçôes, senclo
41.?.0798943.9,
úttima delas consolldada em 03.12.2014, pelo
registmdo
no referido órgão sob no 201471768.10,
Instrumento Particular de Alteração de Contrato §ocial,
em 04.02.2015, cuja cópia autenticada está arquivada digitalmente nestas notas (protocolo 094115-F),
neste ato, representada na forma do 5 +o da cláusuta 9o do seu Contrafo Sccial consolidado, por seus
oiretores: FÀSRIZIq -RUGGIF89. italianq casado, economista, portadoí da Cédula de ldentidade de
Estrangeiro RNE no 6263394-1, inscrito no CPFIMF sob o no 238.743.758-62; e RAFAEL VI§IR*

a

e
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TABELÉO DE NOTA§ E DE

PROTESTO DE LETRAS E
TíTULO§ DE §ÃO CAETANO DO §UL
m§EuÂ: 8Lvl,A 6OI{çÀLVES

'

;:PRôT.M0096/17
F

LtvRo

DE CARVALHO

DALBÊ}{

PAcINAM

rt/Y

,/'

No 0775-P

tÔ?àtâ§18t81ailç-p\;

e 7) vOL-KswAGEN ApMIt{IsTRAqo,.RA DE NEGócIos LTDA., anteriormq{rte

denominada AsSrvALo PRESTAÇÃO DE SERVICOS AUXIUARES DO §ETOF DE SEGURO§.LJEIA,, com foro e
sede na Rua Volkwagen. no 291, 50 andar, Jabaquara, em São Paulo - Capital, inscrita no CNPIMF *.b
no 59.140.54U0001-68, com seu Contrato Social arquivado na lunta Comercial do Estado de São Paulo
pelo
JUCESP sob N.I.R.E. 35.201.174.897, e posterioreS alterações, sendo a última delas consolidada
Instrumento particular de Alteraçlo de Contratç Socíal, íirmado em 21.06.2016, o qual está registrado no
referido órgão sob no 312.400/16-0, em 15.07.2016, que por cópia autenticada fica arquivada nestas notas

o
'

(protocolo I05U16-P), neste ato, representada na forma do 57o 'da cláusula 9a do Contraho Social
consolÍdado, por seus Díretores: FABRIZIO RUGGIERO, italiano, casado, economista, portador da Cedula
de Identidade de Estrangeiro RNE no G263394-J, inscrito no CPF/MF sob o no 238.743.758-62; e RAFAEL
p1o
VIEIR^ -TEIXFIRA. brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG
na
Rua
comercial
endereço
10.172.41g-5-IFp-Rl, inscrito no GPF/MF sob o no 069.720.317*45, ambos com
Volkswagen, no 291, Jabaquara, em São Paulo - Capital, eleitos por deliberação na Reunião Extraordinária
de Sócios, realizada em 25.08,2016, cuja aha está registrada na IUCE§P sob no 426.943/16-8, em
05.10,2016, que por cópia autentÍcada fica arquivada digitalmente nestas notas (protocolo 1051/16-P).A
Ficha Cadastral Completa, emitida pela JUCESP no dia 09.01.2017, fica arquivada digitalmente nestas notas

(protocolo 0046/17-P). Os representantes das outorgantes declaram, sob as penas da Lei, que não existem

alteraçôes contratuais consolidadas e eleiçôes de diretoria posteriores àquelas ora mencionadas. Os
presentes, capa2es, por aqui de passagem, reconhecidos como os próprios de que trato, à vista dos
documentos apresentados e aqui citadoS, dO que dou fé. E, a§sim, pelaS Outorgantes e na forma
representada, me Íoi dito que, por este instrumento e na melhor forma de direito, norneiam e constituem
seus procuradores: EDUARDO ÀBUCARUB §A§PABOJ0. brasileiro, casado, advoEado, portador da
Cédula de ldentidade RG no 20.083.821-0-5SP-5P, inscrito no CPFIMF sob o no 175'894,828-03 e na OAE/SP
sob o no L72,BB4; ADRIÂNO FERREIRA CO§TA. brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de
Identidade RG no 25.412.262-0-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o no 262.986,898-26 e na OAB/SP sob o no
190.562; AGNAIDO TORRES DÀ CUNHA, brasileirq casado, advogado, portador da Cédula de ldentidade
RG no 36.579.617-7-S§P-SP, inscrito no CPF/MF sob o no 688.934.005-10 e na OAB/SP sob o no 3253a4;
ALTNE PLOCHARSKI PEDROSO, brasileira, sclteíra, advogada, portadora da Cédula de ldentidade RG no
60.692.S54-19-SSP-RS, inscrita no CPFIMF sob o no 811.942.690-87 e na OAB/RS sob o no 56.176; ÂNA
cÂRouNA ES€ÀNHO DE OLMIRA i!9REIRA,,DÀ CRUZ. brasileira, solteira, advogada, portadora cla
de Identidade RG no 4S.873.533-6-§SP-5P, inscrita no CPF/MF sob o no 419.399'948-37 e na OA8/SP
sob o no 379.811; ANDERSON MARTIN§ RIBEIRO, brasileiro, solteiro. adwgado, portador da Cédula de
Identidade RG no 27665820.6-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o no 268.247.808-55 e na OAB/SP sob o no

ffiula

195.299; CARIN HOSOE, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de ldentidade RG no
25.A67.2}4-7-SSP-SP, inscrila no CPF/MF sob o no 278.949.778-88 e na OABiSP sob o no 243.169;
DANIELA SOAFES Mt"lÍ{ARI, brasileira, solteira, advogada, porbdora da Cédula de Identidade RG no

inscita no CPF/MF sob o no 306.460.978-57 e na OAB/iiP sob o no 302.137;
LUCIANO SOLDERÀ, brasileiro, casado, advogado, poftador da CáCula de Identidade RG no
ZZ.}O}.447-X-SSP-5P, inscrito no CPF/MF sob o no 264.010.558-20 e na OAB/SP sob o no 230.097;
32.675.756-g-SSp-Sp,

MARCOS_,§OUB# NAP9LEÃq, brasileÍro, casâdo, advogaclo, portador da Cédula de ldentidade RG no
Z3.1ZL.4O7-Z-SSp-Sp, inscrito no CPF/MF sob o no 747.7giJ08-00 e na OAB/SP sob o no 181.397; PAULb
H.ENBIOIIE CO-§rA E SILVA. brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de IdentÍdade RG no
37.652.728-X-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o no 370.668.278-80 e na OAB/SP sob o no 362.551;
SANDRÂ LORENZO BRAGGION, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG no
33.577.011-3€SP-SP, inscrita no CPF/MF sob o no 219.660,818-12 e na OAB/SP sob o no 229.294; SILVIA
HELET{A SOARES BRITO. brasileiia, solteira, advog,ada, portadora da Céduta de Identidade RG no
1215987-SSP-MS, inscrita no CPFIMF sob o no 994.153.991-04 e na OAB/SP sob o no 27A'7A3 e lrUIf-§-ON

Ê

ü
ô

MORALLES CONDE, brasileiro, Çasado, advogado, portador
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32.fi2.915-3-§SP-SP, inscrito no CPFIMF sob o no 225.880.238-5l e na OAB/SP sob o no 257.200, todos
com escritório na Rua Volkswagen, no ?91, Jabaquara, em §âo Paulo - Capital, com poderes para, eíÍt
onJunto ou isoladamente, independentemente da ordem de nomea$o, praticar os seguintes ãto§: {44}
para o foro em gerat, propor Ê contestar qualquer ação ou medida judicial ou administrâtiva, em qualquer
Juízo, Instância, Tribunal, inclusive Juizados Especiais e Tribunais Ârbitrais institucionais ou "ad hS', em
que a Outorgante seja interessada como autora, ré, assistente ou opoente, com poderes das cláusulas ",{O
JUDIA*' e "ffrãÍil-Ílâ', mais os de receber citaçües, intímafoes e notiÍicaçôes; Íequerer a instaura$o de
nomear árbitros; prestar
procedimentos arbitrais, assinar os respectivos Termos de Arbitrageín
quitaSo,
quanüas
em qualquer foro
quairquer
e
dar
receber
pessoal
nome
da
Outorgante;
em
depoimento
.

e

ou tribunal, inclusive arbihal; confessar, desistir, transigir, hzer acordos e conciliar; (45) requerer falências,
representando a Oulorgante peranE feitos de falências ou recuper:ação judicial, na qualidade de síndicos ou
comissários; (46) defender os interesses da Outorgante em proces§o§ administrativos dq natureza fiscal,
perante qualquer repaÊi$o, com poderes para oferecer defesa, interpor recur§os e pratier os denrais atos
necessários ao pleno cumprimento do mandato; (f88) efetuar, em nome da Outorgante, levantamentos e
irnportáncias correspondentes a depositos e cauçôes em processos administrativos e iudiciais; (114)
noÍnear prepostos; {15§} ínterpor recurs{,§, inclusive administrativos; (3f} represenbar ô oubrgante.como
preposto pemnte a Jlrstiça Civil, Criminal, Trabalhista, FedÉral, Juizado Especial Cívelou Crirninal e Defesa

,,

do Consumidor, PROCON ou DECON, prestando depoimento pessoal; (t2f) represenEr a outorgante
perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, podendo os Outorgados transigir, desistir, receber, dar
quibação, prctar compromisso e declarações, apresenüar defesas e recursÕs em proce§sos administrativos,
tomar ciência de despachos, solÍcitar certidões de regularidade fiscal, apresentar requerirnêntos,
declarações, consultas, enfim, praticar todo e qualquer ato concemente ao bom desempenho desta,
inclusive aqueles que impliquem no fornecimento de dado protegido por sigilo Íixal da Outorgante perantâ
o órgão público que detenha tais informações; (157) renunciar ao direito sobre o qual se funda a a6o;
(fsg) enviar notificação em nome da outorgante; (212) representar a outorgante em assembleia geral de
oedores, podendo praticar todos os atos e termos neressários ao fiel cumprimento deste mandato,
incluindo, mas não se llmitando, a participação, votação e deliberação; e ({7) suh#belecer estes
poderes a outfos profis$onais, sempro coln r€§enía de iguais para si. Ficam ratificados todos os
atos, porventura, já prqtícados pelos Outorgados nos termos deste nrandato. A outorqa de podPres so.§erÊ
válida enouantq.gs procu..rad,ores qtiverem na co*dição de emgreoados do C.onolomerado Yolkswaflen. E,
como assím o disseram, dou fé, me pediram e lhes lavrei este instrumento, o qual feito, li, aceitam e
assinam.[u, (a) (Pedro Henrique de Araujo Learnari), escrêvente, colhi as assinaturas. E êu, (a) (Floriano
Fedrighi), SubstÍtuto da Tabetiã, a lavrei e subscrevi. (a.a) FABRIZIO RUGGIERO, RAFÀEL VIEIBA
TEIXEIRA. Custas: Ao Tabelião: , R$ 83,71, Ao Estado: R$ 23,80, Ao lpesp: R$ 12'26, Ao Imposto
Municipal Rg 1,64, Ao Reg. Civíh R$ 4,41, Ao Tribunal de Justiça: R$ 5,74, A Santa C.asa: R$ 0,84, Ao
Total: R$ 136,41. Nada Mais. Trasladada em seguida.
Ministério
(Floriano Fedrighi), Substituto da Tabeliã, a fiz digitar, conferi, §ubs*evi,
achei

dou fê e assino em público e rôso.

Em

Testemunrro*a

verdade.

Floriano Hrighi
Substituto da Tabeliã
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§uB§TA§ELECIME§TO
§ubstabeleço, corn re§erva de igUais poderes, aqueles outorgados
Banco Volkswagen §/4, por meio da procuraçâo por instrumento
lavrada no Quârto Tabeliào de Notas e de Protesto de Letras e
São CaetanCI

dCI

§uil§P, liwo 775-P, Pagina 086, àl

1/6) Alberro lvân zakidalski

o.Â.8./FR 39.274
o.A.B,/§P 285.218
cPF 003.763.529-81

2/6) Rafael Cordeiro do Rego,
o.Â.B1PR 45.33§

o.A.B/§P 3ffi.7s2
cPF 032. i94.609-09

3/6) Fernando Dalla Palma Ântonio
o.A.B/PR 32.698
o.A.B/§P 366.72§
cPF 262.585.758-70

4l6l Bruno Cachuba Bertelli
0.A.8/PR 5r.689
cPF 060.337.759-96

5/6) Caroline Cibele Franzoni Linhares
o"À.BlsP 261.886
cPF 298.184.268-43
616) Ihandara Proênça Lima

0.A.BlPR 58.260
cpF 068. 170.289-30

de

Tados integrantes do esçritória AIZ & Advogadox Associado§, corn
*^ Rua Carrnelc Rangel, no 219, Batrl, curitibalpR, c§p 80.
Íilial na Avenida do calê, n" 277, Torre B, L" dndar, Jabaquara,

,e

Faul*/§P, cEP ü4.311-90O, srn espccial o§ ;roderes pâra'
isoladarnente, independentement§ da ordem de norncaçáo,
Õutorgante pfrânte tabelionatos de prote§to, distribuidores de

institutos e congêneres, todas repre§e
tabrliÕex de pr*le§to' prâticândâ todos o§ âto§ nece
repr*sentâÇàô e d.efesa de §eu§ interesses em qualquer Foro,

AssaciaçÕes Civis,

Instância ôu Tribunal, b*nr somo pôra$te quaisquer pe§soâ^§
jurídicax, inclusive d* direito público, torn ô§ poderes da
judieia" e "et extrâ', ainda çonstituir prepo§to, no§ foros

d

st§,
dos
à

eu
uad
e

trabalhistas, obter vi*tas e certidÔe§, a§§inar d*fesas, recur§s§ CIu
substabel*rsr côm res*niâ de podere§, propor açôes § medidâ§

§,

de qualquer nê.tureza, bem como os poderes especifico§ pâra

â

outôrgâr:te enâ Âsçembleia

de credorc§, exerçendo o direit*l

limitando, à participaçâoo
tudo m*is o for nÉ&$§§ari0 âo

vst0, incluindo, ma§
deliberação em Âssem
curnprimento do presen

vo2 e
e

e íiel

to"
i

Curitiba, 25 de Janeiro de 2017
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Requerente: Banco Volkswagem
Natureza: Divergência de crédito

pEÇlsÃo
O edital de publicação das relaçÕes de credores das empresas devedoras

LOCTEC ENGENHARIA LTDA. E MACNARIUM ENGENHARIA LTDA. foi publicado

no Diário de Justiça eletrônico (DJe) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
(TJGO) em 25/0112017 (quarta-feira), sendo de í5 (quinze) dias o prazo para

C

apresentação de divergências e habilitações de crédito perante o administrador
judicial, conforme arl.70, § 1o, da Lei n. 11.10112005. Portanto, referido prazo expirouse em 0910A2017 (quinta-feira).
A presente petição foi recebida tempestivamente em 0710212017.
Todavia, os documentos que supostaqentg leqitimaliam seu c

foram apresentados em cópiê.F rPproqráfceg simples. dgsobedecido. assim. o
com3Fdo do art. 90. parágrafo únic,o. da Le-i n. í,1,.10í/2005, que exige que tais
documentos sejam apresentados no original ou em cópias autenticadas caso se
encontrem os originais em outro processo.
Logo, NÃO CONHEÇO da diveroência, pelo que mantenho inalterados o
valor, classificação e natureza de seu crédito.
Goiânia-GO, 23 de março de 2017
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