
PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

 

1. Quem tem direito a receber? 

Resposta: Todos aqueles credores que figurarem na relação dos credores da MASSA 

FALIDA EKASA S/A, já disponibilizada nos locais, a seguir transcritos: 

• Site da Administradora Judicial: www.mvbaj.com.br — PASSO A PASSO NO ANEXO  

 

2. Quando serão pagos os créditos? 

Resposta: A partir da homologação do Quadro de Credores, pelo Juízo competente. 

Registramos que para o pagamento a Administradora Judicial recepcionará todos os 

documentos de cada um dos credores habilitados e, consequentemente, após análise dos 

mesmos, realizará depósitos bancários nas respectivas contas corrente ou poupança, 

daqueles. O credor será informado de seu depósito por e-mail ou SMS. Para tanto, é 

imprescindível o preenchimento da “Declaração de Autorização de Depósito. clique aqui 

para acessá-la. 

 

Atenção: A assinatura, pelo credor, desta “Declaração”, deverá, obrigatoriamente, ter 

sua firma reconhecida por autenticidade.  

 

3. Quando o meu nome na Relação de Credores estiver precedido da palavra “reserva”, 

eu vou receber? 

Resposta: Não neste momento. Nesse caso, deverá o credor aguardar uma decisão judicial 

(sentença) que constitua definitivamente o respectivo crédito. 

 

4. Quais os documentos que devem ser apresentados por cada credor Classe I 

(Trabalhista)? 

Resposta: 

✓ Cópia simples da Certidão de Crédito Trabalhista;  

✓ Cópia simples da Carteira de Identidade e do CPF; 

✓ Cópia simples do Espelho da conta bancária/poupança; 

✓ Cópia simples da Carteira de Trabalho para comprovar o vínculo (credores Classe I = 

Trabalhista), ou a cópia simples do CNIS (Extrato da Previdência). Atenção: A CÓPIA 

DA CARTEIRA DE TRABALHO DEVERÁ CONSTAR A PÁGINA COM A FOTO, A PÁGINA DE 

QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR, BEM COMO A PÁGINA EM QUE SE COMPROVA O CONTRATO 

DE TRABALHO.  

✓ Obs.: A CERTIDÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA (em cópia simples) DEVERÁ TER O VALOR 

ATUALIZADO ATÉ A DATA DA QUEBRA, E ESTE VALOR VIR LÍQUIDO DAS VERBAS ACESSÓRIAS 

(INSS e IR). 

 

http://www.mvbaj.com.br/
http://mvbrecuperacoesjudiciais.com.br/wp-content/uploads/2019/05/EKASA-RECIBO-DE-QUITA%C3%87%C3%83O-D-E-C-L-A-R-A-%C3%87-%C3%83-O-Incluindo-procurador-17-05-19.pdf
http://mvbrecuperacoesjudiciais.com.br/wp-content/uploads/2019/05/EKASA-RECIBO-DE-QUITA%C3%87%C3%83O-D-E-C-L-A-R-A-%C3%87-%C3%83-O-Incluindo-procurador-17-05-19.pdf


5. Não possuo a Certidão de Crédito Trabalhista. Como proceder? 

Resposta: Verificar o assunto junto a um advogado trabalhista, este profissional dará as 

orientações neste sentido. 

 

6. O nome de meu marido/minha mulher, meu pai/minha mãe, já falecido(a), CONSTA 

da relação de credores, Classe I, divulgada. Como proceder? 

Resposta: Na forma do artigo 1º da Lei nº 6.858/801, deve ser apresentada “CERTIDÃO 

PARA SAQUE DO PIS/PASEP/FGTS”, APONTANDO OS DEPENDENTES HABILITADOS, QUE 

DEVERÁ SER REQUERIDA EM MOMENTO POSTERIOR A DATA DE 01/01/2018.  

ATENÇÃO: CERTIDÕES ANTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.  

Nos casos de viúvo(as), a documentação necessária é a seguinte: 

✓ Cópia simples do RG, CPF e Carteira de Trabalho do ex-funcionário(a) (caso não 

tenha a Carteira de Trabalho, substituir pela cópia simples do CNIS – Extrato da 

Previdência); 

✓ Cópia simples Certidão de Casamento e Certidão de Óbito; 

✓ Cópia simples RG e CPF da viúva; 

✓ Cópia simples da Certidão do INSS atualizada; 

✓ Cópia simples do espelho da conta bancária, corrente ou poupança. 

 

ATENÇÃO: INEXISTINDO DEPENDENTES HABILITADOS JUNTO AO INSS, DEVERÁ SER 

REQUERIDO PELO CREDOR, POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUIDO, ALVARÁ JUDICIAL 

AO JUÍZO COMPETENTE PARA RECEBIMENTO DE SEU CRÉDITO. 

 

7. Não possuo recursos para contratar um advogado para requerer Alvará Judicial, o que 

faço? 

Resposta: Recomendamos ao credor procurar a Defensoria Pública. 

 

8. Só o titular do crédito poderá receber? 

Resposta: Não. É possível o pagamento via procurador, contudo, O PROCURADOR DEVERÁ 

APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM 6 ACIMA, ASSIM COMO OS 

SEUS, BEM COMO A IMPRESCINDÍVEL PROCURAÇÃO, EM ORIGINAL, POR INSTRUMENTO 

PÚBLICO, COM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR DETERMINADO E 

REFERENTE AO CRÉDITO DEVIDO AO CREDOR. A procuração deverá estar com firma 

reconhecida. 
 

Obs.: encaminhar as cópias autenticadas, exceto da procuração.  

                                                           
1Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, 

em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de 

inventário ou arrolamento. 



 

9. Como será realizado o meu pagamento? 

Resposta: Por meio de autorização de depósito. O credor assinará a “Declaração de 

Autorização de Depósito”, onde autorizará a Administradora Judicial a depositar seu 

crédito em sua conta bancária corrente/poupança, assinando o respectivo recibo de 

quitação daquele valor. O valor do crédito será depositado em conta corrente ou 

poupança, após a análise da respectiva documentação apresentada.  clique aqui para 

acessá-la. 

 

OBSERVAÇÃO: TODO CREDOR DEVERÁ POSSUIR UMA CONTA BANCÁRIA, CORRENTE OU 

DE POUPANÇA, SALIENTANDO QUE PARA A ABERTURA DE UMA “CONTA POUPANÇA” 

INEXISTE CUSTO PARA O CREDOR. 

 

10. Em se tratando de Créditos Trabalhistas, como encaminho a minha documentação? 

Resposta: Você poderá enviar, anexada, para o seguinte endereço eletrônico: 

ekasamvb@gmail.com , informando  no “Assunto” “CRÉDITO CLASSE I,  e,  O NOME 

COMPLETO DO CREDOR.    

 

11. Fui advogado e prestei serviços a falida (ou à Massa Falida), como devo proceder para 

receber meus créditos?  

Resposta: A documentação necessária é a seguinte: 

✓ Contrato de Prestação de Serviço; 

✓ Notas Fiscais emitidas na época da prestação de serviço; 

✓ Relação de processos acompanhados durante a prestação de serviço. 

 

12. Persistindo dúvidas, como posso obter informações/orientações?  

Resposta: Você poderá entrar em contato conosco, pelos telefones (21) 2220-2289 . Os 

documentos poderão também ser entregues via Correios, no endereço Av. Presidente 

Wilson nº 210 / 10º andar – Centro – Rio de Janeiro, RJ, Cep: 20030-021, tendo sempre no 

endereçamento o Destinatário: MVB Consultores Associados e como Remetente:  CREDOR 

FULANO. 
 

Horário de atendimento: Segunda à Sexta, das 9:00 h às 17:00 h.  

 

 

 

 

 

 

 

http://mvbrecuperacoesjudiciais.com.br/wp-content/uploads/2019/05/EKASA-RECIBO-DE-QUITA%C3%87%C3%83O-D-E-C-L-A-R-A-%C3%87-%C3%83-O-Incluindo-procurador-17-05-19.pdf
http://mvbrecuperacoesjudiciais.com.br/wp-content/uploads/2019/05/EKASA-RECIBO-DE-QUITA%C3%87%C3%83O-D-E-C-L-A-R-A-%C3%87-%C3%83-O-Incluindo-procurador-17-05-19.pdf
mailto:ekasamvb@gmail.com


ANEXO 1 

 

Passo 1: Entrar no site www.mvbaj.com.br e clicar na Aba “Falências”, como 

demonstrado abaixo: 

 

 
 

 

Passo 2: Após clicar na Aba “Falências”, abrirá a página abaixo, na qual deverá clicar na 

Aba “EKASA ESCRITÓRIO KRUTMAN ADMINISTRAÇÕES E ASSESSORIAS S/A”, como se vê 

abaixo: 

 

 
  

 



Passo 3: Após clicar na Aba “EKASA ESCRITÓRIO KRUTMAN ADMINISTRAÇÕES E 

ASSESSORIAS S/A”, abrirá a página abaixo, na qual deverá clicar no link “Publicação de 

Edital de Relação de Credores”, conforme abaixo: 

 

 

 

Passo 4: Após clicar no link “Publicação de Edital de Relação de Credores”, abrirá a 

página abaixo, na qual deverá ser procurado o nome do Credor: 
 

 

Obs.: Sua pesquisa pode ser simplificada pressionando “CTRL + F”. Abrirá uma caixa de 
pesquisa, onde você colocará seu nome. 


