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Tipo do Movimento: Audiência Especial 

Descrição: Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às 14h05min, na sala de 
audiências deste Juízo, perante o Exmo. Juiz de Direito, Dr. LUIZ ROBERTO AYOUB, ao 
pregão, compareceram o representante do Ministério Público Dr. MÁRCIO SOUZA 
GUIMARÃES, o Administrador Judicial, o diretor financeiro da empresa Sr. LUCIANO 
AURELIO, (RG: 01054627694) e seus patronos. Indagado acerca da viabilidade da 
empresa, o diretor financeiro apresentou um contrato firmado com a empresa 
PetroReconcavo de aproximadamente R$ 4.000.000,00, o qual é juntado neste ato aos 
autos, afirmando que o endividamento é de aproximadamente R$ 27.000.000,00. O 
Administrador Judicial chamou a atenção de que do valor do contrato apresentado, restaria 
para a empresa aproximadamente R$ 450.000,00, o que é absolutamente insignificante 
para fazer frente às despesas, ressaltando que o montante do passivo, somado a dívida 
tributária e trabalhista chega a R$ 60.000.000,00. Acresceu o Administrador Judicial que o 
contrato apresentado para demonstrar a viabilidade da empresa foi repassado para outra 
empresa, o que teria sido informado pelo sócio Chaalen Hage, ao que o diretor financeiro 
da empresa informou desconhecer. Foi dada a palavra ao Administrador Judicial que 
indagou, sendo respondido pelo diretor financeiro da empresa que: acerca da ciência pelo 
representante da empresa de uma audiência na Justiça do Trabalho nesta data, onde a 
sócia Cristina, cônjuge do sócio, se retirou da sociedade após a falência da empresa e 
ingressou com reclamação trabalhista pedindo verbas rescisórias de aproximadamente R$ 
400.000,00, o que foi confirmado pelo diretor financeiro, tendo sido esclarecido que o 
processo foi arquivado por ausência da reclamante; que o diretor financeiro desconhece 
que os sócios da empresa tinham o hábito de pagar as despesas pessoais com recursos da 
empresa; pelo advogado da empresa foi dito que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para 
a suspensão das ações já se findou e solicitou o aditamento do plano para apreciação dos 
credores; indagado acerca da dívida trabalhista e tributária desde 2011, o diretor financeiro 
reconhece a existência de uma dívida ´milionária´, não tendo ciência do seu montante; que 
o diretor financeiro reconhece que os procedimentos adotados pelo sócio Marcos Frederico 
de Almeida fogem dos padrões normais e que concorda com os apontamentos do 
Administrador Judicial; que além do único contrato já referido, quanto a existência de outras 
provas de viabilidade, tendo sido dito pelo diretor financeiro que há apenas protocolos de 
intenção; que a empresa tem hoje três funcionários; que o diretor financeiro não está 
recebendo sua remuneração; que o Administrador Judicial não recebe sua remuneração há 
seis meses, tendo recebido apenas uma parcela, que, inclusive, foi depositada a menor; 
quanto aos equipamentos da empresa, foi informado que estariam localizados na Bahia, e 
que parte dos mesmos, o proprietário teria retirado e levado ´para a fazenda´; ao que o 
administrador judicial informou que teve ciência que a empresa, no curso da recuperação 
judicial, alienou bens, sem observância do art. 66 da LRF, o que gerou a propositura de 
ação de arresto na Bahia pelo proprietário do galpão alugado; que, em relação à 
arbitragem, a mesma está suspensa, tendo sido a última prorrogação em dezembro de 
2014, não havendo informação sobre um possível e novo adiamento da mesma. Indagado 
pelo juízo acerca do prazo para o pagamento do diretor financeiro da empresa e do 
Administrador Judicial, foi respondido que somente com o ingresso de receitas. O diretor 
financeiro da empresa respondeu acerca da viabilidade da empresa, que não concorda 
com muitos dos atos praticados, mas que acredita na sua viabilidade em razão dos 
equipamentos, do mercado atual e das parcerias existentes em outros países. Foi 
requerido pelo patrono da empresa a concessão de prazo para o aditamento ao plano de 
recuperação. Segundo informações prestadas pelo sócio Marcos ao diretor financeiro, foi 
dito que tem cidadania americana, com família residindo, pelo que sabe, no estado da 
Califórnia. Por fim, o Administrador Judicial solicita a entrada no escritório da empresa 
situado na Avenida José Silva de Azevedo Neto n.° 200 - Bloco 4 - Ed. Evolution V - sala 
301, Barra da Tijuca, nesta Cidade, para efetuar o back up de todos os servidores e cópia 
dos documetnos físicos lá existentes, contando com a concordância do diretor financeiro, 
do patrono da empresa e do Ministério Público. O Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte 
decisão: ´1) Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada aos autos do contrato de 
prestação de serviços do diretor financeiro da empresa Luciano Aurélio. 2) Defiro o pedido 
de aditamento do plano recuperacional, em razão de estar pendente de recurso a decisão 



que decretou a quebra da empresa, fixando o prazo de 15 (quinze) dias. 3) Defiro o pedido 
de realização de back up e cópia de documentos pelo Administrador Judicial. ATO 
CONTÍNUO, APÓS A JUNTADA AO PROCESSO, PUBLIQUE-SE O PLANO, PARA OS 
EFEITOS DA LEI.´ Publicada em audiência. Cientes os presentes. Nada mais havendo, foi 
encerrada a presente às 15h16min. Eu, , Helonice Curi Carvalho Moreira, Analista 
Judiciário, matrícula 01/17506, digitei e subscrevo. E eu, , Márcio Rodrigues Soares, 
Responsável pelo expediente, matrícula 01/29309, subscrevo. 

 


