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Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Alexandre de Carvalho Mesquita 

 
Em 30/10/2018 

 
 
 

Decisão               
 
Trata-se de pedido de recuperação judicial com base nos artigos 47 e seguintes da Lei 11.101/05, 
formulado por ETP ENGENHARIA LTDA., alegando a requerente, em resumo, que é uma 
sociedade limitada, fundada em janeiro do ano de 2000, registrada no CREA como Estaleiro de 
Construção Naval. Afirma que iniciou suas atividades no reparo naval, executando serviços de 
docagem e reparo em mais de 100 (cem) embarcações, em sua maioria, embarcações de apoio 
marítimo às plataformas de petróleo. Aduz que em novembro de 2002 se dedicou, principalmente, 
à Construção Naval, firmando grande Contrato para a construção de 10 (dez) catamarãs em 
alumínio para a Barcas S/A. Assevera que após o término da construção dos referidos catamarãs, 
continuou as atividades na área naval, construindo lanchas rápidas de alumínio para transporte de 
passageiros e praticagem com projeto próprio. Argumenta que em abril de 2009, com intuito de 
ampliar os negócios, arrendou áreas da RENAVE 2, na Ilha do Viana, local onde passou a operar 
na construção de embarcações em alumínio e aço. Diz que mantem com a RENAVE uma longa e 
frutífera parceria desde sua fundação, no ano 2000, cujos contratos de arrendamento possuem 
duração até o ano de 2024. Sustenta que em junho de 2010, ampliando ainda mais os negócios e 
consolidando sua parceria com a empresa Camorim Serviços Marítimos LTDA., arrendou parte da 
área das instalações da Camorim na Ilha da Conceição, onde constrói embarcações 
exclusivamente para esta empresa, dentre elas, um dique flutuante de 48m de comprimento, 
construído para atender às necessidades de ambas as empresas. Alega que com o objetivo de 
melhorar a logística e aumentar a capacidade produtiva, em junho de 2012, adquiriu um parque 
industrial em Itaboraí/RJ, implantando a 'ETP Indústria' para suprir às necessidades operacionais 
da empresa, desenvolver novos produtos e atender à demanda de terceiros. Afirma que esta área 
se tornou totalmente operacional a partir do ano de 2014 e foi fundamental para fazer frente à sua 
enorme carteira de encomendas. Aduz que graças  ao  desenvolvimento  de  seu  parque  
industrial,  entre 2014  e  início  de  2018,  construiu  e  entregou  27  (vinte  e  sete) 
embarcações em alumínio e aço, sendo: 4 (quatro) unidades em 2014, 10 (dez) unidades em 
2015, 9 (nove) unidades em 2016, 2 (duas) unidades em 2017 e 1 (uma) unidade  em  2018,  
alcançando  o  valor  aproximado  de  R$ 680.000.000,00 (seiscentos  e  oitenta  milhões  
de  reais),  mostrando-se,  portanto,  um empreendimento de enorme sucesso no seu ramo de 
atuação, conforme consta fielmente descrito na cláusula 2ª de seu Contrato Social. Assevera que 
sempre conquistou o mercado e firmou seus Contratos pautada na sua capacidade técnica, 
correspondendo à confiança de seus clientes e respeitando fielmente os acordos firmados, 
entregando as embarcações no prazo e na qualidade esperada, que é o objetivo final de um 
estaleiro construtor de embarcações em alumínio e aço. Argumenta que foi assim que, ao longo 
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desses anos, e demonstrando a grande pujança  de  seu  negócio,  além  da  sede  no  
Centro  do  Rio  de  Janeiro,  como  visto alhures, abriu as seguintes unidades operacionais: 
Estaleiro  ETP  Ilha  do  Viana,  localizado  na  Cidade  de  Niterói, Estado do Rio de 
Janeiro, Ilha do Vianna, s/nº, CEP: 24.110-240; Estaleiro ETP Ilha da Conceição, localizado na 
Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, Ilha da Conceição, na Rua Mario Trilha, nº 136, parte, 
CEP: 24.050-190; Indústria  Metal  Mecânica  ETP  Itaboraí,  localizada  na  cidade  de 
Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Inês Gomes, esquina com o km 288 da Estrada BR101, 
Calundu, CEP: 24.806-678. Diz que possui capital integralizado de R$ 700.000,00 (setecentos mil 
reais), distribuídos entre os sócios Gilberto Batista Chaves e Ilka Coelho Cesar, competindo a 
gerência e administração ao sócio Gilberto Batista Chaves, designado Diretor Presidente, 
conforme consta na Cláusula 4ª de seu Contrato Social. Sustenta que possui vasto histórico de 
sucesso e empregou, por décadas, uma geração de trabalhadores, circulando riqueza e 
fornecendo os melhores serviços aos seus clientes e à sociedade. Alega que apesar  do  robusto  
histórico  de  sucesso  na  sua contínua  e ininterrupta  atividade  empresarial  ,  os  fatores  
econômicos  e financeiros do país refletiram em sua performance, resultando na atual situação de 
crise  da  empresa,  exigindo  o  presente  pedido  de  Recuperação  Judicial  para  a 
superação  das  dificuldades  enfrentadas,  com  vistas  a  sua  preservação,  de  seus 
funcionários e dos seus negócios presentes e futuros, mantendo-se firme como agente relevante 
do cenário econômico e social do Estado do Rio de Janeiro. Afirma que, do ponto de vista externo, 
em termos de mercado, é inegável que desde o ano de 2014 o Brasil vem atravessando uma das 
mais difíceis crises econômico-financeiras já vivenciadas, refletindo nos mais diversos setores da 
economia, sendo que, com a construção naval, infelizmente, não foi diferente.  Aduz que, diante 
de seu alto renome e credibilidade no mercado, a crise no setor somente lhe atingiu com grande 
força no início de 2017, após a entrega da última embarcação para a Baru Offshore. Assevera que 
a Camorim Serviços Marítimos LTDA., até então, sua principal cliente e parceira, infelizmente 
também fora atingida pela crise nas operações marítimas ligadas às atividades offshore e reduziu 
drasticamente o ritmo de construção dos últimos dois rebocadores, chegando a suspender 
temporariamente a construção das duas últimas embarcações tipo LH2500, o que influenciou 
diretamente na sua baixa produção. Argumenta que, apesar de tudo, ainda conseguiu construir e 
entregar uma embarcação no final de 2017 e outra no início de 2018. Diz que em razão da 
drástica queda da produção, ante a notória crise no setor naval, viu obrigada a demitir inúmeros 
funcionários, readequando os custos às atuais atividades da empresa.  Sustenta que empregava 
em sua folha de pagamento 785 trabalhadores diretos, além dos incontáveis empregos indiretos 
gerados com sua produção; porém, após a entrega da última embarcação para a Baru Offshore, 
em março de 2017, reduziu para menos de 100 funcionários. Alega que ao longo do ano de 2017, 
o cenário de crise na construção naval e do mercado de óleo e gás só foi aumentando e, 
infelizmente, ainda encontra eco atualmente, trazendo resultados penosos para o setor.  Afirma 
que a despeito da falta de perspectivas imediatas na construção de embarcações, no intuito de 
manter-se no mercado, decidiu investir no desenvolvimento de tampas de escotilhas em alumínio 
para as balsas graneleiras em operação no Norte do Brasil, aproveitando a imensa capacidade 
operacional existente no parque industrial de Itaboraí/RJ (Indústria Metal Mecânica ETP Itaboraí) e 
toda sua expertise em estruturas em aço e alumínio. Aduz que desenvolveu o projeto das referidas 
tampas e dos sistemas de acionamento, além de projetar e fabricar as máquinas necessárias à 
produção das tampas, construindo tudo isso com recursos próprios, gerando um protótipo que foi 
tecnicamente aprovado pela equipe da Amaggi, um potencial cliente da suma importância. 
Assevera que, em razão disso, chegou a ser convidada a participar da concorrência para a 
construção de 61 (sessenta e um) conjuntos de tampas, no valor de R$ 24.000.000,00 (vinte e 
quatro milhões de reais), mas não foi vencedora da concorrência, principalmente, em razão da 
incapacidade de oferecer carta de fiança bancária e apresentar as certidões negativas 
necessárias, demostrando, portanto, como a crise econômico-financeira cada dia mais lhe 
prejudica. Argumenta que não obstante a crise momentânea pela qual atravessa, esta é 
plenamente superável, em razão do seu potencial, para o qual concorre o know-how que possui 
ao longo de todos esses anos de contínua e ininterrupta atividade. Diz que possui cabedal, de 
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cunho material e humano, suficiente à continuidade das suas atividades. Sustenta que se não 
fosse a notória crise no setor naval, não estaria com problemas de caixa e não precisaria da 
presente medida judicial que, nas atuais circunstâncias, revela-se absolutamente necessária, 
inclusive em salvaguarda dos interesses de seus próprios credores, evitando-se, com isso, as 
nefastas consequências, principalmente de ordem social, que decorreriam do colapso empresarial. 
Alega que vislumbra que as oportunidades no seguimento naval serão muito grandes nos 
próximos anos e está debruçando todos seus esforços comerciais para superar a crise que lhe 
acomete. Afirma que busca diversificar suas atividades, mantendo firme o compromisso de 
retomar à frente de grande construtora naval, expandindo para outros mercados e gerando muito 
mais empregos, como outrora fizera, já que sempre foi seu forte possuir mão de obra experiente, 
fiel e hiperqualificada. Aduz que se vislumbra que em 2019 a construção naval possa se reerguer, 
especialmente com a retomada do seu nicho de mercado, qual seja, rebocadores e embarcações 
rápidas para apoio offshore.  Assevera que espera firmar novo Contrato com a empresa Baru 
Offshore para construção de dois rebocadores 70TTE, o que alcançaria o montante aproximado 
de mais de R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais), através de recursos aprovados 
pelo Fundo de Marinha Mercante, aguardando somente o financiamento pelo BNDES, sendo que 
tal Contrato se iniciaria em meados de 2019. Argumenta que está previamente acordada a 
construção de quatro rebocadores híbridos 70TTE, para operar no Porto de São Matheus, no 
Espírito Santo, em uma parceria entre o operador do Porto e a já citada empresa Camorim 
Serviços Marítimos, no total aproximado de R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de 
reais), mas este projeto e construção somente se iniciarão a partir da emissão da licença 
ambiental do Porto, também esperada para meados de 2019. Diz que através de parcerias com 
empresas do setor, tem participado de processos licitatórios, notadamente a  
construção de três rebocadores híbridos a LNG, para operação em Aracajú, no valor estimado R$ 
90.000.000,00 (noventa milhões de reais). Sustenta que neste momento de grave crise, diante de 
sua notável expediência no ramo, uma importante atividade tem sido oferecer suporte de 
engenharia para seus clientes participarem de concorrências e atender pedidos, sobretudo da 
Petrobrás. Alega que, por outro lado, enquanto aguarda-se a esperada retomada da construção 
das embarcações, mantém os esforços comerciais junto aos clientes do agronegócio, a exemplo 
da já mencionada Amaggi, com a fabricação de tampas de escotilhas e outros serviços atualmente 
em desenvolvimento. Afirma que mantém, ademais, a prestação de serviços de manutenção e 
reparo das frotas de embarcações em alumínio que construiu para a Baru Offshore e outros 
clientes nos últimos anos. Aduz que, se não bastasse, também está iniciando uma nova atividade 
de manutenção e previsão de performance de equipamentos e estruturas, baseando-se em 
técnicas de inteligência artificial, para o mercado naval, offshore e alguns setores do agronegócio. 
Assevera que, apesar de viver atualmente verdadeira asfixia financeira, resultante da absoluta 
crise no setor naval, possui enorme capacidade de reerguer-se. Requereu, ao final, o deferimento 
do processamento da recuperação judicial. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 
26/272. 
 
É O RELATÓRIO. DECIDO. 
 
A empresa requerente atendeu aos requisitos do artigo 48 da Lei 11.101/05, ao comprovar que 
está em atividade há mais de 02 (dois) anos conforme se constata dos atos constitutivos e do 
comprovante de CNPJ. 
 
A inicial expõe as causas da crise econômico-financeira, conforme impõe o inciso I do art. 51 da 
Lei 11.101/05, vindo acompanhada da documentação exigida pelo inciso II do mesmo artigo. 
 
Por tais fundamentos, defiro o processamento da recuperação judicial das referidas empresas e 
determino, nos termos do artigo 52 da Lei 11.101/05: 
 
I - Que a requerente acrescente após seu nome empresarial a expressão "em recuperação 
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judicial"; 
II - A suspensão de todas as ações e execuções contra a requerente, na forma do art. 6º da Lei 
11.101/05 e mais as exceções previstas no art. 49, parágrafos 3º e 4º da mesma Lei; 
III - Que a requerente apresente contas demonstrativas mensais durante todo o processamento da 
recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores; 
IV - A expedição e publicação do edital previsto no parágrafo 1º do art. 52 da Lei 11.101/05; 
V - A intimação do Ministério Público e comunicação às Fazendas Públicas Federal, Estadual e do 
Município do Rio de Janeiro. 
 
Considerando que a requerente provou que o imóvel  de  Itaboraí é o seu parque industrial, 
estando guarnecido de inúmeros maquinários, de altíssimo valor de  mercado,  sendo  
imprescindíveis  e  essenciais  à  sua atividade  produtiva, e considerando ainda que o 
entendimento tranquilo do STJ a respeito do tema é no sentido de que "não se permite a venda ou 
a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade 
empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05)" (AgInt no CC 149.798/PR, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018), defiro a tutela de 
urgência para determinar a manutenção da requerente na posse do imóvel localizado na cidade de 
Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Inês Gomes, esquina com o km 288 da Estrada BR101, 
Calundu, CEP: 24.806-678, denominado 'Indústria Metal Mecânica ETP Itaboraí',  por  se  tratar  
do  seu parque  industrial  ,  guarnecido  de inúmeros  e  valiosíssimos  maquinários,  sendo  
bem  essencial  para  o  sucesso  da empreitada recuperacional. 
 
Nomeio Administrador Judicial MVB Administração Judicial, na pessoa do advogado Fábio 
Picanço (fabio@mvbaj.com.br), com escritório na avenida Presidente Wilson, 210, 10º andar, Rio 
de Janeiro, RJ, (tel.: 2220-2289), que desempenhará suas funções na forma do inciso III do caput 
do artigo 22 da Lei 11.101/05, sem prejuízo do disposto no inciso I do caput do artigo 35 do 
mesmo diploma legal.  
 
Para a fixação da remuneração do Administrador Judicial, traga a mesma planilha indicando 
precisamente os valores que pretende cobrar a título de honorários.  
 
Intime-se o Administrador para, aceitando o encargo, assinar o termo de compromisso em cartório. 
 
Dê-se ciência ao MP (art. 3º, X da Deliberação OECPJ nº 30 de 29 de agosto de 2011).  
 

Rio de Janeiro, 30/10/2018. 
 
 

Alexandre de Carvalho Mesquita - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Alexandre de Carvalho Mesquita 
 

Em ____/____/_____ 
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