
PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

 

1. Quem tem direito a receber? 

Todos aqueles que figuram na relação de rateio dos créditos trabalhistas da Massa Falida da 

Companhia Nacional de Álcalis, que se encontra disponibilizada nos seguintes locais: 

 

A. Site do Tribunal de Justiça, diretamente no link: 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4223832/relacao-credores-massa.pdf 

 

B. Site da Administradora Judicial: www.mvbaj.com.br — PASSO A PASSO NO ANEXO 1 

 

C. Relação de valor do rateio com inclusão de novos habilitados, diretamente no link: 

http://mvbrecuperacoesjudiciais.com.br/wp-content/uploads/2017/12/ALCALIS-Datas-

de-pagamento-aos-cred-ores-do-segundo-rateio-07-12-17.pdf 

 

D. Relação impressa afixada na guarita de entrada do Parque Fabril da Companhia Nacional 

de Álcalis; 

 

E. Relação impressa afixada na sede do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias 

Químicas. 

 

2. Quando serão pagos os créditos? 

Por meio de sorteio eletrônico, realizado em 07/12/2017, na presença de um representante do 

Sindicato e testemunhas, com a concordância do Juízo da falência, foram fixadas as datas para 

os respectivos pagamentos, estando estas disponibilizadas nos locais indicados no item (C) da 

pergunta 1 acima. 

Serão atendidas 65 pessoas dia, sendo 35 pela manhã e 30 na parte da tarde. O atendimento 

obedecerá sempre a ordem de chegada, sendo garantido o direito de preferências legais 

(idosos, gestantes e portadores de deficiência física). 

 

Obs.: Os que não comparecerem na data do sorteio, deverão comparecer na próxima sexta-

feira subsequente, ou deverão em contato e reagendar uma nova data pelo telefone (22) 

2622-1969. 

 

3. Sou credor do primeiro rateio, como faço? 

 

a)  Consulte a relação indicada no item (C) da pergunta 1 acima. Após localizar seu nome, 

compareça na data do segundo rateio para recebimento. 
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b) Se você perder a data do segundo rateio, compareça na próxima sexta-feira 

subsequente, ou deverão em contato e reagendar uma nova data pelo telefone (22) 

2622-1969. 

 

3. Quais documentos levar para que possa receber os valores? 

Deve o credor que está indo receber pela primeira vez levar carteira de identidade e CPF 

(original e cópia), assim como carteira de trabalho (original e cópia) para comprovar o tempo 

de trabalho.  

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 COM A ÁLCALIS.  

No caso do credor que está indo pela segunda vez, ou seja, já levou todos os seus documentos 

deverá, no caso de viúva, sucessor ou o próprio credor, apresentar a carteira de identidade com 

foto. 

No caso de viúva, informamos que a certidão de INSS apresentada valerá por 6 (seis) meses da 

data de emissão. Portanto, verifique a validade da sua, pois será exigida nova certidão após 

este prazo. 

ATENÇÃO: Todos os credores deverão levar junto à declaração um comprovante de conta 

bancária em seu nome, mesmo aqueles que estão indo receber pela segunda vez. 

 

4. Meu marido/minha mulher, meu pai/minha mãe falecido(a) ESTÁ na relação de credores 

divulgada. Como proceder? 

Na forma do artigo 1º da Lei nº 6.858/801, deve ser apresentada CERTIDÃO PARA SAQUE DO 

PIS/PASEP/FGTS, COM OS DEPENDENTES HABILITADOS QUE DEVE TER SIDO RETIRADA EM, 

PELO MENOS, 6 (SEIS) MESES ANTES DO RECEBIMENTO.  

CERTIDÕES ANTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.  

Nos casos de viúvas, a documentação necessária é: 

● RG, CPF e Carteira de trabalho do ex-funcionário (original e cópia) 

● Certidão de casamento e certidão de óbito 

● RG e CPF da viúva 

● Certidão para saque do PIS/PASEP/FGTS atualizada 

● Espelho da conta bancária 

● Todos os documentos deverão ser originais e cópias 

 

Caso não haja dependentes habilitados junto ao INSS, DEVERÁ SER REQUERIDO, POR MEIO DE 

ADVOGADO, ALVARÁ JUDICIAL AO JUÍZO COMPETENTE PARA RECEBIMENTO DOS VALORES. 

 

                                                           
1
Art. 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. 



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

faço? 

Deve o credor procurar a Defensoria Pública, preferencialmente a de Arraial do Cabo. 

 

6. Só o titular do crédito poderá receber? 

Não. É possível o pagamento ao procurador. CONTUDO, O PROCURADOR DEVERÁ LEVAR 

TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM 3 ACIMA, ASSIM COMO SEUS DOCUMENTOS E 

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO ESPECÍFICA PARA RECEBIMENTO DO VALOR 

REFERENTE AO CRÉDITO TRABALHISTA DEVIDO NA FALÊNCIA DA COMPANHIA NACIONAL DE 

ÁLCALIS (PROCESSO Nº 0000508-67.2016.8.19.0005). A procuração deverá estar com firma 

reconhecida. 

 

Modelo de procuração: 

 

Clique aqui para obter o modelo de procuração 

 

Obs.: Caso o procurador não possa levar os documentos originais, deverá levar as cópias 

autenticadas.  

 

7. Como será realizado o pagamento? 

Por meio de autorização de depósito, o credor assinará uma Declaração que autoriza o 

depósito na sua conta e assinará um recibo de quitação daquela parcela. O valor do crédito 

será depositado em conta corrente em no máximo 7 dias úteis. Os credores irão assinar essa 

autorização NO ANTIGO REFEITÓRIO DO PARQUE FABRIL DA COMPANHIA NACIONAL DE 

ÁLCALIS. 

 

Modelo de declaração: 

 

Clique aqui para baixar a declaração em pdf 

 

OBSERVAÇÃO: Todo credor deverá possuir conta corrente ou conta poupança. Informamos 

que a conta de recebimento de benefícios NÃO pode ser apresentada, uma vez que esta não 

recebe depósito e seu pagamento não será efetivado. 

 

8. Moro fora da Região dos Lagos. Como faço para receber meu crédito? 

O crédito poderá ser recebido a partir da data agendada pelo sorteio, mas para tanto deverá o 

credor encaminhar por e-mail, para o endereço alcalismvb@gmail.com, uma autorização de 

depósito diretamente em conta de sua titularidade, juntamente com os demais documentos 

indicados no item 3 acima, juntamente com o espelho da conta bancária e comprovante de 

residência. No campo “assunto” do email deverá constar “PAGAMENTO DE CREDOR FORA DA 
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REGIÃO DOS LAGOS”. O modelo da autorização deverá ser obtida baixando na página 

http://mvbrecuperacoesjudiciais.com.br/falencias-3/. Uma vez recebidos e analisados os 

documentos pelo AJ, será procedido o depósito. 

 

Obs.: A declaração de depósito deverá ter firma reconhecida. 

 

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

Você poderá entrar em contato conosco, pelo telefone (22) 2622-1969 ou pelo email 

alcalismvb@gmail.com. 

 

Horário de atendimento: de segunda à sexta, das 9h às 17h.  

 

 

ANEXO 1 

 

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

pela seta amarela abaixo: 

 

 
 

 

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

“Companhia Nacional de Álcalis – CNA”, como se vê na seta em amarelo: 

 

http://mvbrecuperacoesjudiciais.com.br/falencias-3/
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Passo 3: Após clicar na Aba “Companhia Nacional de Álcalis – CNA”, abrirá a página abaixo, na 

qual deverá clicar no link “1º Rateio”, como se vê da seta amarela na imagem: 

 

 
 

 

Passo 4: Após clicar no link “datas de pagamento em ordem alfabética segundo rateio”, abrirá 

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



 


