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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL E
DE ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DA CIDADE DE MANAUS, ESTADO
DO AMAZONAS.

Em consonância com o quanto disposto na alínea “c”, inciso II, artigo 22 da Lei nº11.101
de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de Recuperação de Empresas e Falências), o INPEAM, na pessoa
do Sr. Paulo Duarte Alecrim, Administrador Judicial nomeado às folhas 2.697-2.703 e
compromissado às folhas 2.757-2.758, nos autos processuais n.º 0617552-11.2018.8.04.0001,
submete-se à apreciação de Vossa Excelência, de todos os Credores e demais interessados o
Relatório Mensal de Atividades das empresas IGB Eletrônicos SA e EBTD – Empresa Brasileira
de Tecnologia Digital Ltda , todas em recuperação judicial.
Este Relatório reúne e sintetiza informações e dados que foram fornecidos pela própria
recuperanda a este Administrador Judicial. Tais informações, tanto de caráter quantitativo como
qualitativo. Contudo, todos os dados discrepantes foram indagados e os esclarecimentos prestados
pelas empresas foram incorporados neste relatório.
Permanecemos à disposição de Vossa Excelência e de quaisquer outros interessados para
quaisquer esclarecimentos adicionais.
Cordialmente,

Paulo Duarte Alecrim
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INTRODUÇÃO

Em 27 de abril de 2018 as sociedades empresárias IGB ELETRÔNICA S/A e EBTD –
EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DIGITAL LTDA. (doravante descritas, apenas,
como “Recuperandas”) distribuíram pedido de Recuperação Judicial com base na Lei no 11.101
de 9 de fevereiro de 2005 (LFRJ), cujo processamento foi deferido em 8 de maio de 2018 por este
distinto Juízo às folhas 1.138 – 1.141. Cumprindo o quanto disposto no artigo 22, inciso II, alínea
“c” da Lei 11.101de 9 de fevereiro de 2005, o Sr. Paulo Duarte Alecrim inscrito no Instituto de
Perícias da Amazônia, (doravante descrita, apenas, INPEAM), nomeado por este distinto Juízo
como Administrador Judicial às folhas 2.697 – 2.703, apresenta este novo Relatório Mensal de
Atividades (RMA), trazendo informações processuais e financeiras até mês agosto de 2021,
referente às atividades realizadas pelas Recuperandas, conforme disponibilidades das informações.
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I - ANDAMENTO PROCESSUAL

INSTITUTO DE

PERÍCIAS

DA

AMAZÔNIA

–

INPEAM,

CNPJ

26.398.105/0001-34, vem respeitosamente à presença de V.Exa. informar conforme (DOC.1) em
anexo, a lista das manifestações apresentadas nos autos do processo eletrônico, com a indicação
das respectivas páginas a partir do último RMA.

II - RELAÇÃO DE SOLICITAÇÃO PAGAMENTOS AOS CREDORES

Venho por meio desse informa conforme quadro sinóptico abaixo, todas as solicitações
de pagamentos feitas por esse AJ aos credores que informaram seus dados bancários até o
momento conforme o PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL
DE CREDORES conforme a decisão nos autos folhas 12.111-12.
DATA

SOLICITAÇÕES DE PAGAMENTO

FOLHAS

3/6/2020

Petição Simples - INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
INPEAM - solicitações e pagamentos

13362-13364

15/7/2020

Petição Simples - INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
INPEAM - solicitações e pagamentos

13907-13916

15/7/2020

Petição Simples - INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
INPEAM - solicitações e pagamentos

13919-13922

16/7/2020

Petição Simples - INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
INPEAM - solicitações e pagamentos

13968-13969

4/8/2020

Petição Simples - INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
INPEAM - solicitações e pagamentos

14571-14573

17/11/2020

Petição Simples - INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
INPEAM - solicitações e pagamentos

16403-16409

10/12/2020

Petição Simples - INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
INPEAM - solicitações e pagamentos

16489

11/2/2021

Petição Simples - INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
INPEAM - solicitações e pagamentos

17597-17604
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9/3/2021

Petição Simples - INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
INPEAM - solicitações e pagamentos

17931-17940

06/05/2021

Petição Simples - INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
INPEAM - solicitações e pagamentos

18565-18568

22/07/2021

Petição Simples - INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
INPEAM - solicitações e pagamentos

18824-18826

III. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Passamos a informar conforme (DOC.2) em anexo, o resultado apurado da auditoria
independente realizada pela recuperanda, demostrando detalhadamente o relatório contábil da
mesma referente ao período de 2019 e 2020, segue abaixo o resumo do respectivo relatório
conforme figuras 1,2,3.
Figura – 1 (balanço patrimonial ATIVO)
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Figura – 2 (balanço patrimonial PASSIVO)
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Figura – 3 (demonstração do resultado do exercício DRE)

IV. RESUMO DA CLASSE TRIBUTÁRIA

Segue conforme quadro sinóptico abaixo, o resumo da relação de credores referente a
classe tributária separados em UNIÃO, Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Procuradoria Geral
dos Municípios (PGM), vale ressaltar que a mesma se encontra completa nos autos folhas 18.77518.809 totalizando até o momento um débito a recuperanda no valor de R$ 1.244.318.434,89 (um
bilhão duzentos e quarenta e quatro milhões trezentos e dezoito mil quatrocentos e trinta e
quatro reais e oitenta e nove centavos).

Endereço: Rua Salvador, Ed. Vieiralves Business Center, 120, sala 05, Adrianópolis – Manaus/AM
Telefone: (92) 3011-0003 / (92) 98415-9162 / (92) 99514-4747
E-mail: contato@inpeam.com.br / Site: www.inpeam.com.br

9

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DUARTE ALECRIM e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 31/08/2021 às 15:03 , sob o número PWEB21607638207
Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0617552-11.2018.8.04.0001 e código 7FF6B40.

fls. 19038

RESUMO
CREDOR
UNIÃO
ESTADOS (PGE)
MUNICÍPIOS (PGM)
TOTAL

R$
R$
R$
R$

VALOR
841.572.527,85
324.046.841,48
78.699.065,56
1.244.318.434,89

V. CREDORES RETARDATÁRIOS E INCIDENTAIS

Informamos ainda a este D. Juízo que foi elaborado por este AJ uma relação dos credores
retardatários que ainda não haviam solicitado sua habilitação de crédito incidentalmente conforme
solicitação nos autos as folhas 18.968-18.974. Também venho por meio deste informar a todos os
credores retardatários que habilitem seus respectivos créditos incidentalmente.

Nestes termos,
Pede deferimento;
Manaus, 31 de agosto de 2021.

Paulo Duarte Alecrim
Administrador Judicial
Instituto de Perícias da Amazônia
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IGB ELETRÔNICA S.A.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 11ª VARA CÍVEL
PROCESSO Nº 0617552-11.2018.8.04.0001
DATA
2/6/2020
2/6/2020
2/6/2020

DESCRIÇÃO
Petição Simples - INPEAM - RMA
Documentos diversos
Manifestação do Autor

FOLHAS
13328-13355
13356
13360-13361

3/6/2020

Petição Simples - INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
INPEAM - procedeu à transferência dos recursos lá depositados
para conta judicial vinculada a esta recuperação judicial, no
montante de R$ 82.192.699,32

13362-13364

3/6/2020

3/6/2020

4/6/2020

5/6/2020
5/6/2020

5/6/2020
8/6/2020
8/6/2020
8/6/2020
8/6/2020
8/6/2020
8/6/2020
8/6/2020
8/6/2020
8/6/2020
8/6/2020
8/6/2020
8/6/2020
8/6/2020
8/6/2020
8/6/2020
8/6/2020
8/6/2020
8/6/2020

Documentos Diversos
Manifestação do Autor - Concordam com os pagamentos
apontados pelo Il. Administrador Judicial às fls. 13.362/13.373,
pois estão de acordo com as disposições do plano de
recuperação judicial aprovado pelos credores e homologado por
este D. Juízo
Petição Simples - BERENICE SOUBHIE NOGUEIRA MAGRI
ADVOCACIA - impugna a petição de fls. 13362/13373 do I.
Administrador Judicial, uma vez que não consta na relação de
Credores para pagamento o nome da Credora trabalhista.
Petição Simples - INPEAM
Documentos Diversos
Manifestação do Autor
Protocolo de email recebido
Ofícios Recebidos
Extrato Bancário
Decisão - (Cópia)
Certidão
Informações - JOSENI MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA - Correção de daddos bancário
Petição Simples - BERENICE SOUBHIE NOGUEIRA MAGRI
ADVOCACIA
Decisão Interlocutória: O Juiz determina o inicio dos pagamentos
dos credores e resppectiva tranferência de valores
Ofício n.º281/2020- credores extraconcursais
Ofício n.º282/2020- credores extraconcursais
Ofício n.º 283/2020- credores trabalhistas extraconcursais
Ofício n.º 284/2020- credores trabalhistas extraconcursais
Ofício n.º 285/2020- credores trabalhistas extraconcursais
Ofício n.º 286/2020- credores trabalhistas extraconcursais
Ofício n.º 287/2020- credores trabalhistas extraconcursais
Ofício n.º 288/2020- credores trabalhistas extraconcursais
Ofício n.º 289/2020- credores trabalhistas
Ofício n.º 290/2020- credores trabalhistas
Certidão do Sistema
Ofício - Ordem de pagamento e Dados bancário
Protocolo de email enviado
Petição Simples - SUELI FERREIRA DE SOUZA
Petição Simples - SPORTPRO MARKETING LTDA
Pedido de Alvará - SPORTPRO MARKETING LTDA

13365-13373

13374

13375-13383
13384-13385
13386-13387
13388
13389
13390
13391
13392-13401
13402-13410
13411-13412
13413-13414
13415-13417
13418
13419
13420
13421
13422
13423
13424
13425
13426
13427
13428-13437
13438-13441
13442-13451
13452
13453
13454
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8/6/2020
8/6/2020
8/6/2020
8/6/2020
8/6/2020
27/4/2018
9/6/2020
9/6/2020
9/6/2020
9/6/2020
9/6/2020
9/6/2020
9/6/2020
9/6/2020
10/6/2020
9/6/2020
10/6/2020
10/6/2020
10/6/2020

10/6/2020
10/6/2020
10/6/2020
10/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020

27/4/2018
11/6/2020
11/6/2020
27/4/2018
15/6/2020

Manifestação do Autor
Documentos Diversos
Petição Simples - BANCO BRADESCO S.A
Documentos Diversos
Petição Simples- MARCOS KAWAMURA - dados bancários para
efeito de recebimento dos pagamentos devidos pelas
Recuperandas
Certidão - de Remessa de Relação
Petição Simples - MARCELO FERREIRA DE SÁ - vem informar seus
dados bancários
Pedido de Alvará - EDUARDO COCO - dados bancário para a
transferência de seu crédito em conta de sua patrona
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - EDUARDO COCO
Procuração
Informações - MARCELO CANECCHIO RIBEIRO - presentar os
dados bancários para o pagamento/transferência do seu crédito
Procuração - MARCELO CANECCHIO RIBEIRO
Pedido de Alvará - BRUNO DE SOUZA MIGUEL - dados bancários
Manifestação do Autor - AURÉLIO SANTARLACCI LAURO - dados
bancários
Manifestação do Autor - AURÉLIO SANTARLACCI LAURO - dados
bancários
Procuração
Certidão
Atos Ordinatórios
Pedido de Alvará - SPORTPRO MARKETING LTDA - informar os
dados bancários
Protocolo de email enviado
Embargos de Declaração - BERENICE SOUBHIE NOGUEIRA MAGRI
ADVOCACIA
Pedido de Alvará - SAMSUNG SDI BRASIL LTDA - dados bancários
Contrato Social
Documentos Diversos
Informações- MARILDA DE OLIVEIRA SILVA e LILIAN MORE
MENDES - dados bancários
Procuração: MARILDA DE OLIVEIRA SILVA
Certidão
Procuração- LILIAN MORE MENDES
Certidão
Título Execultivo - LISTA DOS CREDORES SUJEITOS AOS EFEITOS
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RELAÇÃO
Pedido de Alvará - MONACO, PATAH, ENDO, AGUIAR E
ADVOGADOS ASSOCIADOS - dados bancários
Pedido de Expedição de Alvará - NE DE SIQUEIRA CEZARINO, dados bancários.
Certidão de Remessa de Relação
Petição Simples - SOL INVEST EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA - requer a Sol Invest seja deferida a
expedição da referida certidão de objeto e pé destes autos

13455-13457
13458-13491
13492-13494
13495-13522
13523-13524
13525-13527
13528
13529
13530-13531
13532
13533
13534
13535
13536
13537
13538
13539
13540
13541
13542-13543
13544-13547
13548
13549-13558
13559-13566
13567
13568
13569-13570
13571-13572
13573
13574-13576
13577-13579
13580-13582
13583
13584-13585
13586
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15/6/2020
15/6/2020
15/6/2020
27/4/2018
16/6/2020
16/6/2020
16/6/2020
16/6/2020
16/6/2020

18/6/2020
16/6/2020
16/6/2020
16/6/2020
16/6/2020
17/6/2020
17/6/2020
18/6/2020
18/6/2020
18/6/2020
18/6/2020
18/6/2020
18/6/2020
18/6/2020
18/6/2020
18/6/2020
19/6/2020
20/6/2020
22/6/2020
22/6/2020
22/6/2020
23/6/2020

petição Simples- ANMINA – SCI DO BRASIL INTEGRATION LTDA Dados bancários
Procuração
Documentos Diversos
Alvará Protocolizado
Certidão
E-mail Recebido
Pedido de Providências - SOLANGE MARTA RODRIGUES
Certidão
Procuração
Decisão monocráfica - Agravo de Instrumento
Ofícios Recebidos
Pedido de Penhora
Oficíos Recebidos
Decisão (Justiça Federal)
Certidão
Extrato Bancário
Oficío
Protocolo de Email enviado
Pedido de Providências - JOSENI MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA
Pedido de Alvará - JOCELIDESOUZA - CONTA BANCÁRIA
Procuração
Informações - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL LTDA - dados
bancários da peticionante.
Pedido de Providências - JOSENI MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA - crédito do requerente ainda não foi depositado
Manifestação do Autor
Documentos diversos - JACQUELINE DA SILVA ARAUJO - dados
bancários
Procuração
Informações- INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO - Dados
bancários.
Petição Simples - BANCO DO BRASIL S/A - dados bancários
Pedido de Expedição de Alvará - GABRIELA ROMITTI ROSSI dados bancário
Procuração
Pedido de Alvará - ODORICO ANTÔNIO SIMÃO ZAMPROGNO dados bancária.
Procuração
Petição Simples - BANCO SAFRA S/A - dados bancária.
Pedido de Alvará - RAILA ARAÚJO FERREIRA DA SILVA - Dados
bancários
Pedido de Expedição de Alvará - MARCELO MARTINS PAGAMENTO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL- Dados bancários
Informações - AVNET ELETRONICS MARKETING - dados bancários
Documentos Diversos - Electronic Payment Information
Petição Simples - BERENICE SOUBHIE NOGUEIRA MAGRI
ADVOCACIA
Petição Simples - HS MULTIMEDIA LIMITED

13587-13588
13589
13590-13597
13598-13607
13608-13609
13610
13611-13612
13613
13614
13615-13623
13624-13645
13646-13661
13662-13663
13664-13674
13675-13684
13685-13686
13687
13688
13689
13690
13691-13692
13693
13694
13695-13701
13702-13703
13704
13705
13706
13707-13708
13709
13710
13711
13712
13713
13714-13715
13725
13726
13727-13728
13729-13733
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fls. 19042

23/6/2020
24/6/2020
26/6/2020
26/6/2020
30/6/2020
30/6/2020
1/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
6/7/2020

6/7/2020

6/7/2020

Pedido de Expedição de Alvará - LEO BURNETT NEO
COMUNICAÇÃO LTDA. - INFORMAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS.
Manifestação do Autor
Informações - PCG-BRASIL - dados bancários
Substabelecimento
Informações - ARAUJO E POLICASTRO ADVOGADOS - conta
bancaria.
Petição Simples - FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E
CONSULTORES LEGAIS
Informações - PRISCILA SILVA DA COSTA - conta bancária
Informações - LEONARDO DE LIMA NAVES - dados bancários
Juntada de Instrumento de Procuração - PONTONET LOGÍSTICA
S/A - Dados Bancários
Procuração
Substabelecimento
Documentos Diversos
Petição Simples - AF TECNOLOGIA LTDA - dados bancários
Petição Simples - CEHLULAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM
APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - dados bancários
Petição Simples - K&S COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - dados
bancários
Petição Simples - S & S CELULARES LTDA - dados bancários
Petição Simples - TELEPON TECNOLOGIA EM SISTEMAS
TELEFÔNICOS LTDA - Dandos Bancarios
Petição Simples: ROLIM, VIOTTI E LEITE CAMPOS ADVOGADOS dados bancários
Infirmações: TOZZINI, FREIRE, TEIXEIRA E SILVA ADVOGADOS dados bancários
Decisão STJ:
Pedição Simples: ABRIL COMUNICAÇÕES S. A - dados bancários
Decisão Interlocutória: Comparecem os credores SUELI FERREIRA
DE SOUZA e RONDINELLE IDALÉCIO DOS SANTOS GALDINO a fls.
13.452 requerendo seja apreciada a petita acostada a fls.
11686/11688, onde informam serem CREDORES das
RECUPERANDAS no valor de R$ 14.978,01 e R$
2.995,60,respectivamente, decorrente de sentença proferida em
ação indenizatória nº 0359676-44.2007.8.13.0607 que tramitou
junto a Vara do Juizado Especial de Santos Dumont/MG
Administrativa: CERTIDÃO AUTOMÁTICA REMESSA DE
INTIMAÇÃO/CITAÇÃO PARA O PORTAL ELETRÔNICO

13734-13736
13750-13751
13752
13753
13754-13755
13756-13758
13759-13760
13761
13762-13764
13765-13780
13781
13782-13805
13806
13807
13808
13809
13810
13812-13813
13814
13815-13820
13821-13822

13823-13825

13826-13827

6/7/2020

Petição Simples: SOLANGE MARTA RODRIGUES - equerer a
apreciação da petição de fls. 13611/13614, visto que seu nome
não constou no rol de credores trabalhistas, mesmo tendo
havido a sua habilitação ás fls.10.029/10.031

13828

6/7/2020

Documentos Diversos: BANCO BRADESCO S.A - Bradesco
manifesta sua ciência acerca da decisão proferida em
06/07/2020, que homologou sua proposta de fls. 13.357/13.359

13829-13830

6/7/2020

Petição Simples: VIEIRA E VASCONCELLOS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - dados bancários

13831-13832

6/7/2020

Documentos Diversos: VIEIRA E VASCONCELLOS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - Contrato social

13833-13846
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fls. 19043

6/7/2020

Documentos Diversos: Instrumento particular de cessão de
crédito e outras obrigação - Vieira e Vasconcellos sociedade de
advogados e Yarshell e Camargo Advogados.

13847-13849

6/7/2020

Documentos Diversos: Yarshell e Camargo Advogados Alteração do Contrato Social

13850-13861

6/7/2020

7/7/2020
7/7/2020
7/7/2020
7/7/2020
7/7/2020
27/4/2020
7/7/2020

Documentos Diversos: VIEIRA E VASCONCELLOS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - Dados Bancarios
Certidão: CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO
Carta: BANCO BRADESCO S/A - CARTA DE ARREMATAÇÃO
Pedido de Alvará: ELIANA APARECIDA GONÇALVES HABILITAÇÃO de seu crédito oriundo da Reclamação Trabalhista,
processo nº. 02356-2007-082-02.00-2, da 82ª. Vara do Trabalho
de São Paulo -R$ 87.501,74 - Dados bancários
Procuração - ELIANA APARECIDA GONÇALVES
Certidão
Documentos Diversos
CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RELAÇÃO
Ofício Recebido: MUNICÍPIO DE MARINGÁ - créditos suficientes
para garantia da dívida tributária no valor de R$ 11.284,42

13862
13863-13865
13866
13867-13868
13869
13870
13871
13872-13874
13875-13878

7/7/2020

Ofício Recebido: MUNICÍPIO DE MARINGÁ - Execução Fiscal,
Dívida Ativa - R$5.810,22

13879-13881

7/7/2020

Ofício Recebido: MUNICÍPIO DE MARINGÁ - Execução Fiscal,
Dívida Ativa - R$8.915,14

13882-13884

7/7/2020
7/7/2020
7/7/2020
7/7/2020
15/7/2020
15/7/2020
15/7/2020
15/7/2020

Oficio Recebidos: Decisão referente aos agravos de instrumentos
das fls 4803-4805 / 6695-6708 / 7195-7196
Ofício Recebido: MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Ofício Recebido: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
- Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da
FazendaPública, e dá outras providências
Ofício Recebidos: Município de Maringá/Pr - arantia da dívida
tributária no valor de R$19.386,88
Petição Simples - INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
INPEAM
Embargos de Declaração - BERENICE SOUBHIE NOGUEIRA MAGRI
ADVOCACIA
Petição Simples- INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
INPEAM
Documentos Diversos

15/7/2020

Pedido de Expedição de Editais - INSTITUTO DE PERÍCIAS DA
AMAZÔNIA – INPEAM- EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA
ALIENAÇÃO JUDICIAL DE UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS

15/7/2020

Documentos Diversos

16/7/2020

Pedido de Expedição de Editais - INSTITUTO DE PERÍCIAS DA
AMAZÔNIA – INPEAM-Solicita-se que seja desconsiderada a
petição anterior das folhas 13930 a13947 por erro material

16/7/2020

16/7/2020
16/7/2020

Documentos Diversos: EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA
ALIENAÇÃO JUDICIAL DE UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS
Administrativa
Petição Simples - INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
INPEAM - Pagamento dos credores trabalhistas
Documentos Diversos

13885-13897
13898-13899
13900-13902
13903-13906
13907-13916
13917-13918
13919-13922
13923-13929
13930
13931-13947
13948
13949-13965
13966-13967
13968-13969
13970
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fls. 19044

16/7/2020
16/7/2020
16/7/2020

Petição Simples- IGB ELETRÔNICA S/A - RESPOSTA AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 13.917/13.918
Decisão monocrática - Agravo de Instrumento - DICISÃO ao
agravo do BRADESCO
Certidão

13971-13973
13974-13982
13983

17/7/2020

Petição Simples - GB ELETRÔNICA S/A - presença de Vossa
Excelência informar que concordam com os pedidos de
pagamento/reserva apontados pelo Il. Administrador Judicial às
fls. 13919/13922 e 13968/13970

21/7/2020

Petição Simples - BERENICE SOUBHIE NOGUEIRA MAGRI
ADVOCACIA

13985-13991

21/7/2020

Ofícios Recebidos: DECISÃO - Trata-se de agravo de instrumento
interposto por IGB ELETRÔNICA S.A. -EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra
adecisão proferida na Ação de Execução contra a Fazenda
Pública de nº 0012706-62.2014.4.01.3200

13992-14000

21/7/2020

Ofícios Recebidos: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª
REGIÃOCOORDENADORIA DE EXECUÇÃO JUDICIAL - Taxa de Guia
de Importação - Taxas Federais - Taxas - Direito Tributário -

14001-14002

21/7/2020

Ofícios Recebidos: Cumpra-se a Decisão proferida no Agravo de
Instrumento n. 1013861-70.2020.4.01.0000e proceda-se à
transferência dos valores depositados nestes autos ao Juízo da
Recuperação Judicial comurgência

14003-14005

21/7/2020
21/7/2020
21/7/2020
22/7/2020
22/7/2020
22/7/2020

22/7/2020
22/7/2020
22/7/2020
27/4/2018
23/7/2020
23/7/2020

23/7/2020
23/7/2020
23/7/2020

Ofícios Recebidos: SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE
VALORES – 42/202
Oficio recebidos: tranferencia de saldo
Petição Simples- BANCO BRADESCO S.A
Petição Simples - THAIS SILVA MOREIRA DE SOUSA e BRIAN
GALVÃO FROTA - Leiloeiros Público
Documentos Diversos
Agravo Regimental: Marcos Kawamura - sociedade de
Advogados - Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão proferida às fls 101/102
Petição Simples- INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
INPEAM - Solicita que Sueli Ferreira de Souza faça sua
habilitação
Decisão Interlocutória- CONCORDÂNCIA com os pagamentos
apontados pelo ADMINISTRADOR JUDICIAL.
Petição Simples- SUELI FERREIRA DE SOUZA - a análise dos
pedidos feitos na petição de páginas 11686/11688,com o
deferimento da habilitação.
CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO
Petição Simples - Cavalcanti Arantes & Albuquerque, Dados
bancário
Contrato Social: CAVALCANTI & ARANTES ADVOGADOS"
Ofícios Recebidos: carta precatoria
Decisão (Cópia)
Carta Precatória
Ofícios Recebidos: Banco do Brasil - Tranferencia
Informações - AURÉLIO SANTARLACCI LAURO- dados bancários
Pedido de Providências- VALDIR MARIANO - dados bancários
Informações- VALDIR MARIANO - dados bancários

13984

14006-14007
14008-14009
14010-14011
14012
14013
14014-14017

14018-14019
14020-14021
14022-14023
14024-14026
14027-14028
14029-14034
14035
14036-14037
14038-14157
14158-14159
14160
14161-14162
14163-14164
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fls. 19045

23/7/2020
23/7/2020
23/7/2020
23/7/2020
24/7/2020

24/7/2020
27/4/2018
24/7/2020
24/7/2020
24/7/2020
24/7/2020
27/7/2020
28/7/2020
28/7/2020

Petição Simples- Explorer Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios não Padronizado
Documentos diversos - TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITOS
Petição Simples- Explorer Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios não Padronizado
Documentos Diversos: TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITOS
Ofício n.º 369/2020- credores extraconcursais
Ofício n.º 370/2020- credores trabalhistas
Ofício n.º 371/2020- credores trabalhistas
Ofício n.º 372/2020- credores cessionários Suframão
Oficio: Juiz(a) de Direito da 11ª VaraCível e de Acidentes de
Trabalho (Euza Maria), solicitoque forneça os COMPROVANTES
DEPAGAMENTOS aos credores indicados na decisão de fls.
13415/13417, no prazo de 15 (QUINZE ) dias
CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RELAÇÃO
Protocolo de email enviado
Juntada de Instrumento de Procuração: DADOS BANCÁRIOS
Documentos Diversos
Contrato Social
Documentos Diversos
Petição Simples - ARAUJO E POLICASTRO ADVOGADOS- dados
bancários
Petição Simples- IGB ELETRÔNICA S/A
Documentos Diversos

28/7/2020

Certidão: CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO EM PROCESSO DE
RECUOERAÇÃO JUDICIAL - FABIANO PAZZET DE AZEVEDO - R$
11.884,84

29/7/2020

Petição Simples - Jabil do Brasil Indústria Eletroeletrônica Ltda. dados bancários

29/7/2020
29/7/2020
29/7/2020
29/7/2020
29/7/2020
29/7/2020
29/7/2020
29/7/2020
29/7/2020

30/7/2020
30/7/2020
30/7/2020
30/7/2020
30/7/2020
30/7/2020
30/7/2020

Pedido de Providências - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRAHABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DO CRÉDITO TRABALHISTA
Documentos Diversos
Procuração- SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA
Declaração de Hipossuficiência
Certidão: CARTAD DE CREDITO
Documentos Diversos
Juntada de Instrumento de Procuração- LEO BURNETT NEO
COMUNICAÇÃO LTDA
Documentos Diversos
Pedido de Expedição de Alvará- ELIETE DA SILVA LIMA- Certidão
para Habilitação de Crédito- conta bancária.
Procuração
Certidão: ELIETE DA SILVA LIMA - CERTIDÃO DE CRÉDITO
Petição Simples - HS MULTIMEDIA LIMITED
Ofício
Ofício
Ofício
Protocolo de email enviado
Ofício
Protocolo de email enviado
Ofício

14165
14166-14177
14178
14179-14184
14185-14186
14187
14188
14189
14191
14192-14194
14195
14196-14198
14199
14200-14204
14205
14206-14207
14208-14209
14210-14291
14292
14293-14294
14295-14300
14301
14302
14303
14304-14305
14306-14308
14309-14310
14311-14458
14459-14460
14461-14463
14464
14465-14468
14469
14470
14471
14472-14474
14475
14476
14477
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fls. 19046

30/7/2020
30/7/2020
30/7/2020
30/7/2020
30/7/2020
30/7/2020
30/7/2020

Protocolo de envio Malote Digital
Ofício
Protocolo de email enviado
Ofício
Protocolo de envio Malote Digital
Ofício
Protocolo de envio Malote Digital

14478
14479-14480
14481
14482-14483
14484
14485
14486

30/7/2020

Ofício: determinar que consteno cadastro da empresa IGB
ELETRÔNICA S.A (CNPJ nº 43.185.362/0001-07), a informação em Recuperação Judicial

14487-14490

30/7/2020
30/7/2020
30/7/2020

Oficio
Protocolo de envio Malote Digital
Protocolo de email recebido

30/7/2020

Decisão(Cópia): Município de Maringá/PR - proceda-se à
penhora no rosto dos autos do processo derecuperação judicial
nº 0617552- 11.2018.8.04.0001, em trâmite na 4ª UPJ - Unidade
de ProcessamentoJudicial Tribunal de Justiça do Amazonas, até o
limite da dívida executada nestes autos.

30/7/2020

Ofícios Recebidos - Município de maringá - Procede à Penhora
no rosto dos autos do valor de 14.385,10

14496

30/7/2020

Petição Simples- CITARA MARTINS BARRETO - Termo de
Revogação e Instrumento de Procuração

14497

30/7/2020
30/7/2020
30/7/2020
30/7/2020
30/7/2020
30/7/2020
31/7/2020
31/7/2020
31/7/2020
31/7/2020
31/7/2020

Documentos Diversos: CITARA MARTINS BARRETO - Termo de
Revogação e Instrumento de Procuração
Procuração: CITARA MARTINS BARRETO
Petição Simples- CITARA MARTINS BARRETO- dados bancários
Pedido de Expedição de alvará- JOCELI DE SOUZA - dados
Bancários
Procuração: JOCELI DE SOUZ
Substabelecimento: Christiano Arboitte Cruspeire
Pedido de Expedição de Alvará - IGOR HENRIQUE PAULO LEÃO dados bancários
Procuração: IGOR HENRIQUE PAULO LEÃO
Pedido de Expedição de Alvará - JACQUELINE DA SILVA ARAUJO dados bancários
Procuração: JACQUELINE DA SILVA ARAUJO
Ofícios Recebidos - Resposta ao Ofício n. 391/2020 (Referente
aos autos n. 0617552-11.2018.8.04.0001)

31/7/2020

Protocolo de email recebido - mencione o número do nosso
processo, pois este processo mencionado,qual seja, Reclamação
Trabalhista de nº 0025200-53.2009.5.01.0062, não pertence à 8ª
Vara do Trabalho de São Paulo.

31/7/2020

Certidão: Certifico que, não obstante o e-mail recebido retro,
cumprimos a determinação na forma como foilançada às fls.
12635, informando o número do processo ali constante
relacionado à 8ª Vara do Trabalho de SãoPaulo.

3/8/2020

Embargos de Declaração - SANMINA-SCI DO BRASIL
INTEGRATION LTDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da r.
decisão de fls. 14.020/14.021, pelas razões de fato e de direito a
seguir minudenciados

14491
14492
14493

14494-14495

14498
14499
14500
14501
14502
14503
14504-14505
14506
14507-14508
14509
14510-14512

14513-14514

14515

14516-14519
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fls. 19047

3/8/2020

3/8/2020

4/8/2020

4/8/2020

4/8/2020
4/8/2020
4/8/2020

Manifestação do Autor: IGB ELETRÔNICA S/A - vêm,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, manifestar
ciência acerca da r. decisão de fls. 14.020/14.021

14520

Ofícios Recebidos - Informe acerca do atual andamento da
recuperação judicial de IGB

14521

Acordão - Agravo de Instrumento: Encaminho a V.Exa. o ofício
nº935 2020 HO referente aos autos do Agravo de Instrumento nº
4005779-50.2018.8.04.0000 para que tenha ciência do trânsito
emjulgado - Sportpro Marketing

14522-14544

Ofícios Recebidos - Informe acerca do atual andamento da
recuperação judicial de IGB

14545

Ofício - encaminho em anexo a última decisão exarada nos autos
em epígrafepara fins de informação quanto ao andamento da
Recuperação Judicial de IGB Eletrônica S/A.

14546

Protocolo de email enviado - HELLEN RINALDA LEMOS DOS
SANTOS Pelo presente envio em anexo, a vossa Excelência, oficio
para solicitando informações
Ofícios Recebidos - Municipio de Máringa-PR - Penhora no
Rosto dos Autos da Ação da Recuperação Judicial - valor R$
24.126,15
Documentos: Municipio de Máringa-PR -Divida ativa 87.013,93
Ofícios Recebidos - PATO BRANCO/PR - Dívida Ativa- valor R$
2.681,91
Documentos
Documentos: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO, Dívida Ativa R$1.918,85
Pedido de Providências - INPEAM - informações sobre o Plano
de Recupearação Judicial - Pagamento dos credores
Documentos Diversos - INPEAM
Certidão: Certifico, para os devidos fins, que os embargos de
declaração foram apresentadosdentro do prazolegal

14547-14548

14549-14550
14551-14555
14556-14557
14558-14560
14561-14570
14571-14573
14574-14580
14581

5/8/2020

Atos Ordinatórios: Em conformidade com o art. 1º, XXIII, da
Portaria Conjunta nº 001/2017-PTJ, intimo o embargado para,
querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os
embargos de declaração,nos termos do art. 1.023, § 2º do NCPC

14582

5/8/2020

Manifestação do Autor: presença de Vossa Excelência, informar
que concordam com os pedidos de pagamento/reserva
apontados pelo Il. Administrador Judicial às fls. 14.571/14.580

14583

5/8/2020

Juntada de Instrumentos de Procuração: AMAZONAS ENERGIA
S/A, promover a juntada dos atos constitutivos e instrumentos
de representação processual

14584-14585

5/8/2020
5/8/2020
5/8/2020
5/8/2020
5/8/2020
5/8/2020
5/8/2020
5/8/2020

Procuração: Amazonas Energia
Juntada de Instrumento de Procuração - AMAZONAS ENERGIA
S/A - requer para todos os fins legais e processuais, sob pena de
nulidade.
Procuração - AMAZONAS ENERGIA S/A
Substabelecimento: AMAZONAS ENERGIA S/A
Petição Simples - GN GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA - valor R$ 17.200,00
- Dados Bacário
Contrato Social
Certidão
Procuração: GN GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA

14586-14601
14586-14585
14586-14601
14602
14603-14605
14606-14609
14610
14611
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5/8/2020
27/4/2018
27/4/2018
8/8/2020
27/4/2018
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020

10/8/2020
10/8/2020

10/8/2020

10/8/2020
12/8/2020
12/8/2020

Documentos Diversos: GN GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA - NOTAS
FISCAIS
CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO
CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO
Decisão Interlocutória - DEFIRO a petitade fls. 14.571/14.580
para DETERMINAR a CONTINUIDADE dos PAGAMENTOS dos
CREDORES e respectivas TRANSFERÊNCIAS de VALORES
CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO
Informações - VALDIR MARIANO - CORREÇÃO DE DADOS
BANCÁRIOS
Informações - AURÉLIO SANTARLACCI LAURO -CORREÇÃO DE
DADOS BANCÁRIOS
Protocolo de envio Malote digital
Informações - Sol Invest - requer a Sol Invest seja deferida a
expedição da referida certidão de objeto e pé destes autos
Documentos Diversos: Sol Invest - o administrador judicial da
recuperanda, devendo este ser intimado por carta para se
manifestar a respeito da habilitação do crédito da exequente
junto à Recuperação Judicial
Ofício Recebidas: RESPOSTA AO OFICIO Nº 386/2020
Petição Simples - EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - BERENICE
SOUBHIE NOGUEIRA MAGRI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA. cedeu ao EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO a integralidade
do crédito que possui....
Documento diversos: TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITOS
Protocolo de email recebido - Requer resposta ao Ofício 2542019-GJ, enviado mediante Hermes Nacional
Oficíos Recebidos - LENILSON MIRANDA JONAS JUNIOR - valor R$
2.211,88
Documento: LENILSON MIRANDA JONAS JÚNIOR - prorroga o
STAY PERIOD até o encerramento da Assembleia Geral de
Credores

14612-14613
15018-15020
15021-15023
15024-15025
15026-15028
15029-15030
15031
15032
15033

15034
15035-15036

15037

15038-15044
15045-15046
15047-15049
15050-15051

Documentos: LENILSON MIRANDA JONAS JÚNIOR - DESPACHO:
Defiro o pedido retro. Expeça-se oficio para emà Vara
Competente da recuperação judicial para habilitação do crédito
favor da parte autora, intimando-a para ciência
11/8/2020
12/8/2020
12/8/2020
12/8/2020
12/8/2020

Ofício
Ofício n.º 410/2020- credores extraconcursais
Ofício n.º 411/2020- credores trabalhistas
Ofício n.º 412/2020- credores trabalhistas
Ofício n.º 413/2020- credores cessionários Suframão

15054
15055
15056
15057
15058

12/8/2020

Protocolo de email enviado - Sirvo-me do presente expediente
para encaminhar os ofícios anexos para pagamento conforme a
ordem dos mesmos e de preferência

15059

13/8/2020

Ar - Aviso de Recebimento

13/8/2020

Petição Simples - EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - MITS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. cedeu ao EXPLORER
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADO a integralidade do crédito que possui.

13/8/2020

Documentos diversos - TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITOS

15060-15063

15064

15065-15066
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13/8/2020
13/8/2020
17/8/2020

Execulção da Sentença - ROBERTA RICOMINI MACHADO Portanto requer o pagamento da diferença atualizada no valor
de R$ 5.546,18, devido ao pagamento efetuado a menos,
devidamente corrigido - valor R$ 5.546,18
Documentos diversos : Correção Monetária e Extrato Bancario.
Oficíos Rcebidos: Acusa o recebimento do Oficio nº 387/2020
Documentos: Certidão Simplificada
Certidão do Sistema: dou fé que foi realizada renumeração nas
páginas do presenteprocesso nos seguintes termos

17/8/2020

Manifestação do Autor: IGB ELETRÔNICA S/A - apresentar
RESPOSTAAOSEMBARGOSDE DECLARAÇÃO de fls. 14.516/14.519

17/8/2020

Informações - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL - atenção à r.
decisão de fls. 15.024/15.025

27/4/2018
20/8/2020
20/8/2020
20/8/2020
20/8/2020
20/8/2020
21/8/2020
21/8/2020
21/8/2020
21/8/2020

15067-15068
15069-15070
15071
15072-15073
15074
15075-15076
15077

Oficío Recebido - Município de Maringá/PR- Dívida Ativa - Valor
da Causa:R$5.487,19

15078-15080

Oficío Recebido - Município de Maringá/PR- Dívida Ativa - Valor
da Causa: R$12.610,38

15081-15082

Oficío Recebido - Município de Maringá/PR- dívida tributária Valor da Causa: R$ R$10.793,43
Documentos em anexos
Documentos em anexos: OFÍCIO Nº3578/2019–rall - Município
de Maringá/PR Documentos Anexos
CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO
Petição Simples - MARCO AURELIO FERREIRA FARIA Habilitação Retardatária - valor R$ 6.377,89 - DADOS
BANCÁRIOS
Procuração: MARCO AURELIO FERREIRA FARIA
Documentos Diversos: MARCO AURELIO FERREIRA FARIA SENTENÇA
Documentos diversos: MARCO AURELIO FERREIRA FARIA
Documentos Diversos: MARCO AURELIO FERREIRA FARIA CARTA DE CREDITO
Petição Simples - IBS INTEGRATED BUSINESS SOLUTIONS
CONSULTORIA LTDA. - dados bancários
Procuração: IBS INTEGRATED BUSINESS SOLUTIONS
CONSULTORIA LTDA
Substabelecimento
Petição Simples - SANMINA-SCI DO BRASIL INTEGRATION LTDA CORREÇÃO DE VALOR DE CRÉDITO

21/8/2020

Pedidos de Providências: HS MULTIMEDIA LIMITED - a intimação
do administrador judicial para manifestar-se, em 15 dias, sobre
as petições de fls. 12.447/12.452 e fls. 13.188/13.191. Todavia, o
Sr. Administrador Judicial quedou-se inerte

24/8/2020

Petição Simples: KOREATRADE INSURANCE CORPORATION dados bancários

24/8/2020

Pedido de Expedição de Editais: INPEAM - solicita que seja
publicado através do DJE, o EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA
ALIENAÇÃO JUDICIAL DE UNIDADE PRODUTIVAS ISOLADAS com
data para 15 setembro de 2020

15083-15084
15085-15086
15087-15088
1589-15090
15091-15093
15094-15096
15097
15098-15099
15100-15107
150108
15109-15110
15111-15114
15115
15116-15117

15118-15121

15122

15123-15164
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24/8/2020

Decisão 2º grau: SPORTPRO MARKETING LTDA - ofício nº1155
2020 HO referente aos autos do Agravo de Instrumento nº
4005543-98.2018.8.04.0000 para que tenha ciência do trânsito
em julgado.

15165-1578

27/8/2020

Decisão Interlocutótia: DETERMINO seja o Sr. ADMINISTRADOR
JUDICIALINTIMADO para manifestar acerca das petições e
documentos trazidos aos autosem momento posterior a última
manifestação deste JUÍZO de fls.15.024/15.025. Nada mais
havendo por ora, PUBLIQUE-SE o EDITAL.

15179-15180

27/8/2020

Protocolo de email enviado: Intimar o Srº HUGO MOREIRA
PIMENTA acerca de sua nomeação como leiloeiro.

27/8/2020
27/8/2020
27/8/2020
27/8/2020

28/8/2020
28/8/2020
28/8/2020
28/8/2020

Protocolo de email enviado: Intimar o AJ acerca da decisão de
fls. 15179/15180.
Informações: CITARA MARTINS BARRETO – dados bancários
Protocolo de email recebido: HUGO MOREIRA PIMENTA - ensejo
para colocarmo-nos a inteira disposição deste r. juízo para ser
nomeado como leiloeiro nos autos do processo mencionado
Edital: EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA ALIENAÇÃO
JUDICIAL DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA EDITAL
Certidão: CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO
Juntada de Intrumento de Procuração: AMAZON SECURITY LTD SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS DE PODERES
Substabelecimento: SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS DE
PODERES
Informaçoes: JURACI PEREIRA ALVES - conta bancária
Procuração: JURACI PEREIRA ALVES

15181
15182
15183
15184
15185-15194
15195-15197
15198
15199-15200
15201-15202
15203

28/8/2020

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO MALOTE DIGITAL: Oficiem-se aos
juízos suscitados, com urgência, comunicando e solicitando
informações acerca do andamento dos processos mencionados

15205-15212

28/8/2020

Juntada de Comprovante de Publicação de Edital: CITAÇÃO POR
EDITALPUBLICADO EM 27/08/2020

15213-15219

1/9/2020

Pedido de Providência: SUELI FERREIRA DE SOUZA e RONDINELLE
IDALÉCIO DOSSANTOS GALDINO Sendo assim, os Peticionantes
aguardam manifestação doAdministrador Judicial e do Juízo a
respeito da petição id 14022/14023

15220

2/9/2020

Certidão: CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RELAÇÃO
Acordão - Agravo de Instrumento: Marcos kawamura - Agravo de
intrumento

2/9/2020

Acordão - Agravo de Instrumento: Ofício nº1240 .2020-HO
Agravo de Instrumento nº 4004332-27.2018.8.04.00

2/9/2020

Pedido de Alvará: AURÉLIO SANTARLACCI LAURO - SEJA
DEFERIDA LIMINAR EM TUTELA DE URGÊNCIA, PARA QUE SEJA
DEFERIDO O IMEDIATO PAGAMENTO DO CRÉDITO DO
Requerente, determinando o imediato pagamento mediante
transferência para a conta corrente acima indicado

3/9/2020
3/9/2020
3/9/2020
3/9/2020
3/9/2020

Manifestação do Réu: JOCEMAR MARIA DA SILVA - HABILITAÇÃO
DE CRÉDITO RETARDATÁRIA, R$11.515,53 - Dados Bancários
Procuração: JOCEMAR MARIA DA SILVA
Documentos Diversos: JOCEMAR MARIA DA SILVA
Certidão: Jocemar Maria Da Silva - CERTIDÃO DE CRÉDITO
Protocolo de recebimento Malote digital: NARRATIVA,
MATRICULA 1724

15221-15223
15224-15250
15251-15261

15262

15263-15265
15266
15267-15270
15271-15272
15273-15330
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3/9/2020

Protocolo de recebimento Malote digital: NARRATIVA,
MATRICULA 334

15331-15380

3/9/2020

Protocolo de recebimento Malote digital: NARRATIVA,
MATRICULA 662

15381-15419

9/9/2020
9/9/2020

Protocolo de recebimento Malote digital: Município de
Maringá/PR - Dívida Ativ, R$4.528,4
Petição Simples: IGB ELETRÔNICA S/A. - em atenção a r. decisão
de fls. 15.719/15.180, requerer a juntada aos autos do anexo
Edital de leilão
Documentos Diversos: Jornal.

10/9/2020

Petição Simples: MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS MINGARDI REQUER que o CREDOR REQUERENTE seja habilitado (como
advogado) para acesso aos autos em epígrafe.

10/9/2020

Informações: POLONORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA dados bancários

10/9/2020

10/9/2020

16/9/2020

24/8/2018
17/9/2020
17/9/2020
17/9/2020
24/7/2018
21/9/2020

21/9/2020

22/9/2020
22/9/2020
22/9/2020
22/9/2020
22/9/2020
22/9/2020

Auto de Arrematação: AUTO DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO
ELETRÔNICO
Petição: HUGO MOREIRA PIMENTA LEILOEIRO - após a juntada
do “AUTO DE ARREMATAÇÃO”, o Peticionante vem informar
seus dados bancários para queV. Exa. determineo
ARREMATANTE a efetuar o respectivopagamento da Comissão
do Leiloeiro arbitrada em 2%
Decisão Interlocutoria: Diante disso,HOMOLOGO a proposta de
aquisição dos DIREITOS CREDITÓRIOS denominado UPI
SUFRAMÃO pelo valor de R$ 100.000.000,00 ( cem milhões de
reais ) em favor do FUNDO DE INVESTIMENTO EMDIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETSIII (
Fundo BTG )
Certidão: CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO
Documentos diversos - MUNICÍPIO DE MANAUS -requer a
inclusão e reserva do credito dessa Municipalidade no valor de
R$ 10.259.468,05
Administrativo - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANALÍTICO
Certidão
CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RELAÇÃO
Execulção de Sentença - ROBERTA RICOMINI MACHADO -para
quitação total do débito falta a diferença de R$ 5.546,18
Petição Simples - SANMINA-SCI DO BRASIL INTEGRATION LTDA diante da r. decisão de fls. 15.449/15.450, as Peticionárias
requerem a apreciação do quanto solicitado, com urgência, para
que seja efetuado o pagamento do seu crédito remanescente,
considerando o sucesso na arrematação dos direitos creditórios
“UPI Suframão” pelo valor de R$100.000.000,00
Petição Simples - _x001F_FOR-QUOTE COMERCIAL ELETRÔNICA
LIMITADA - ME - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA VALOR DE R$ 73.572,20 - ORIUNDOS DOS AUTOS DE N°
0006838-71.2008.8.26.0068
Procuração
Contrato Social
Documentos Diversos - FOR-QUOTE COMERCIAL ELETRÔNICA
LIMITADA - ME
Documentos Diversos - valor da causa
Documentos Diversos

15420-15421
15422
15423
15426-15428
15429
15430-15444

15445-15448

15449-15450

15451-15453
15454-15455

15459
15460-15462
15463-15464

15465-15466

15467-15474
15475
15476-15481
15482-15522
15523
15524-15525
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22/9/2020

Petição Simples - _x001F_FOR-QUOTE COMERCIAL ELETRÔNICA
LIMITADA - ME - requerer a juntada aos autos do documento de
fls. 15496 e 15497 tendo em vista que ficou ilegível

22/9/2020

Documentos Diversos

22/9/2020

Pedido de Providência - ELIANA APARECIDA GONÇALVESrequerer a apreciação de seu pedido de Habilitação de Crédito
de fls. 13.867/13871.

15529

22/9/2020

Pedido de Providência - SOLANGE MARTA RODRIGUES - Desta
forma requer seja o seu crédito acrescentado no rol de credores
trabalhistas, bem como seja depositado seu crédito com a
máxima urgência.

15530

15526
15527-15528

Protocolo de Recebimento de Malote Digital - Município de
Maringá/PR

15531-15532

Protocolo de Recebimento de Malote Digital - Município de
Maringá/PR

15533-15534

Protocolo de Recebimento de Malote Digital - Município de
Maringá/PR
Protocolo de Recebimento de Malote Digital - CERTIDÃO DE
CRÉDITO

15535-15536
15537-15538

Protocolo de Recebimento de Malote Digital - CERTIDÃO DE
CRÉDITO Raphael Caldas Santos - Responsável pelo Expediente Matr. 01/29275,do Cartório da 47ª Vara CíveldaComarca da
Capital,por nomeação na forma da Lei.

15539-15540

Protocolo de Recebimento de Malote Digital - RACHEL ALFANO
BASTOS PEREIRA NASCIMENTO

15541-15542

Protocolo de Recebimento de Malote Digital - RACHEL ALFANO
BASTOS PEREIRA NASCIMENTO - DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

15543-15544

Protocolo de Recebimento de Malote Digital - RACHEL ALFANO
BASTOS PEREIRA NASCIMENTO - SENTENÇA

15545-15547

Protocolo de Recebimento de Malote Digital - RACHEL ALFANO
BASTOS PEREIRA NASCIMENTO - PRCESSO ELETRÔNICO

15548-15550

Protocolo de Recebimento de Malote Digital - RACHEL ALFANO
BASTOS PEREIRA NASCIMENTO

15551-15552

Protocolo de Recebimento de Malote Digital -BENEDITO ASATO Processo Judicial Eletrônico

15553-15562

23/9/2020

Pedido de Providência- ANDRE BARBOSA MOURA - Informa
abaixo a conta do patrono do autor

15563-15564

23/9/2020

LEONARDO DE LIMA NAVES - Requerer seu descadastramento
dos autos (Dr. Leonardo de Lima Naves, OAB/MG 91.166), em
razão do recebimento de seu crédito

23/9/2020
24/9/2020

Manifestação do Autor - IGB ELETRÔNICA S/A
Pedido de Alvará - RENATA MENDES FRANÇA WEBBER informações sobre transferência bancária (TED).

15565
15566-15569
15570-15571

25/9/2020

Decisão Interlocutória - A DECISÃO de fls.
15449/15450,HOMOLOGOU a PROPOSTAdo ARREMATANTEna
forma estipulada no EDITAL do LEILÃO ELETRÔNICO.

15572-15573

25/9/2020

Comprovação de Pagamento - Inpeam - Relação de credores
Retardatários - Comprovantes de extrato bancários de credores
pagos.

15574-15581

25/9/2020

Documentos diversos - Extratos Bancários

15582-15710
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25/9/2020
25/9/2020
27/4/2018
28/9/2020
27/4/2018

Petição Simples - MARCO AURELIO FERREIRA FARIA - Habilitação
Retardatária - informação da habilitação e no processo 071173855.2020.8.04.0001.
Petição Simples - Informações de dados bancário
CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO
Petição Simples - BANCO BRADESCO S.A. (“Bradesco”) - sobre
Embargos de Declaração, às fls. 13.917/13.918
CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RELAÇÃO

15711
15712
15713-15715
15716-15717
15718-15720

29/9/2020

Pedido de Providência - SANMINA-SCI DO BRASIL INTEGRATION
LTDA - há saldo remanescente no valor de R$ 151.238,45 - a ser
pago em favor das Peticionárias

15721-15723

29/9/2020

Petição Simples - EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - requerer a
desistência dos embargos de declaração de fls. 13.917/13.918.

15724

29/9/2020
29/9/2020
30/9/2020

Procuração
Contrato Social
Renúncia de Mandato - profissional signatário, por si e em nome
de DAMHA FILHO – SOCIEDADE DE ADVOGADOS

15725
15726-15819
15820

30/9/2020

Substabelecimento - FERNANDO JORGE DAMHA FILHO,
advogado regularmente inscrito na OAB/SP sob nº 109.618,
membro da sociedade DAMHA FILHO – SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - SUBSTABELECE SEM RESERVAS DE PODERES.

1/10/2020

Pedido de Expedição de Editais - INPEAM - solicita que seja
publicado através do DJE, o EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA
ALIENAÇÃO JUDICIAL DE UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS
procedimento de alienação judicial da unidade produtiva isolada
abaixo descrita (“UPI Crédito IPI”)

1/10/2020

Documentos diversos - EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA
ALIENAÇÃO JUDICIAL DE UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS

15824-15844

1/10/2020

Pedido de Alvará - INPEAM - em atenção ao cumprimento do
Modificativo do Plano de Recuperação Judicial aprovado em
Assembleia Geral de Credores.

15845-15846

1/10/2020

1/10/2020

2/10/2020

5/10/2020
5/10/2020
5/10/2020
5/10/2020

Petição Simples - INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
INPEAM - honorários desta administradora judicial
CITARA MARTINS BARRETO – E.I - requer a V. Exa., se digne
determinar a intimação do SR. ADMINISTRADOR JUDICIAL para
que tome ciência e se manifeste acerca das petições de fls.
14500 e 15183, bem como providencie o pagamento do crédito
devido à Requerente
Manifestação do Autor - IGB ELETRÔNICA S/A, informar que
concordam com os pedidos de pagamentos apontados pelo Il.
Administrador Judicial às fls. 15.845/15.846, bem como
concordam com o petitório de fls. 15.847/15.848. r fim,
reiteram-se que todas as intimações via Imprensa Oficial sejam
realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Cesar
Rodrigo Nunes, inscrito na OAB/SP nº 260.942, sob pena de
nulidade
Petição Simples - LEILÃO MANAUS - VALOR 0,5 DO VALOR
ARREMATADO
Documentos Diversos
Cumprimento de Sentença - SUELI AVELINA DE SOUSA SILVA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - valor $ 925,13
Certidão

15821-15822

15823

15847-15848

15849-15850

15851

15852-15853
15854-15879
15880
15881-15882
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fls. 19054

5/10/2020
5/10/2020
6/10/2020
6/10/2020
6/10/2020
7/10/2020
7/10/2020

9/10/2020

9/10/2020

9/10/2020
9/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
13/10/2020

Documentos Diversos
Pedido de Providências - LUIS CLAUDIO SILVA - Dados Bancários.
Documentos Diversos
Comflito de Competência Informações - GENIALE TURISMO EVENTOS E MERCHANDISING
LTDA - Dados Bancários
Petição Simples - INPEAM - ERRATA - Leilão eletrônico para
alienação judicial de unidades produtivas isoladas, para
alienação da UPI crédito IPI.
Decisão Interlocutória - No mais,DETERMINOseja o
Sr.ADMINISTRADOR JUDICIAL e RECUPERANDA, INTIMADOSpara
manifestar acerca das petições e documentostrazidos aos autos
em momento posterior a suas respectivas
ULTERIORESMANIFESTAÇÕES, notadamente quanto ao pedido
formulado a fls. 15883.Considerando a brevidade do ato,INTIMESE o LEILOIERO designadopor meio eletrônico para manifestar
sobre o encargo.
Protocolo de email enviado - Sirvo-me do presente expediente
para intimar o Sr. Hugo Moreira Pimenta acerca desua
nomeação como leiloeiro nos autos de nº 061755211.2018.8.04.0001, devendo semanifestar sobre o encargo de
realizar o leilão online pelo
sitehugopimentaleiloeiro.com.brInformo que o índice percentual
para COMISSÃO do LEILOEIRO foi arbitrado nomesmo índice do
certame anterior, ou seja, 2% (dois por cento ) sobre o valor
daoperação.
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA ALIENAÇÃOJUDICIAL DE
UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS
Protocolo de email recebido
Juntada de Comprovante de Publicação de Edital
Ofícios Recebidos
Acordão - Agravo de Instrumento
Ofícios Recebidos
Acordão - Agravo de Instrumento

Petição Simples - IGB ELETRÔNICA S/A - requerer a juntada aos
autos do anexo Edital de Leilão Eletrônico para alienação da UPI
15/10/2020 Crédito IPI / intimações via Imprensa Oficial sejam realizadas,
exclusivamente, em nome do advogado Roberto Gomes Notari,
inscrito na OAB/SP nº 273.385,sob pena de nulidade
21/10/2020 Decisão de 2° Grau
21/10/2020 Ofícios Recebidos
21/10/2020 Ofício - conta e valores de credores para deposito
Protocolo de email enviado - de Sabrina Prata Avelino p/
ag3205am02
Protocolo de recebimento Malote Digital
Protocolo de email enviado - de A3205AM02 - PA Forum Henoch
22/10/2020
Reis p/ Sabrina Prata Avelino
Atos ordinatórios - Em conformidade com o art. 4º da Portaria
Conjunta nº 001/2017-PTJ, intimo a(s) parte(s)interessada(s)
22/10/2020
para que se manifeste(m) acerca da juntada de fls. 16316/16317,
no prazo de 05 (cinco)dias

15883-15887
15888-15895
15896-15897
15898-15900
15901-15908
15909
15910-15911

15912-15915

15916

15917-15932
15932-15933
15934-15939
15940-15941
15942-15967
15968-15969
15970-15992

15993-15994

15995-16286
16288-16291
16292
16293
16294-16315
16316-16317

16318
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Informações - INPEAM - Passo a informar a dados da conta
22/10/2020 bancária judicial para atender solicitação do gerente da caixa
econômica.
Protocolo de email enviado - de Sabrina Prata Avelino p/
22/10/2020
ag3205am02
27/4/2018 CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO
27/4/2018 CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO
27/4/2018 CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RELAÇÃO
27/4/2018 Informações - ADALBERTO MENDONÇA - Dados bancários

16319-16320
16321-16322
16323-16325
16326
16327-16329
16330

Cumprimento da sentença - ROBERTA RICOMINI MACHADO 28/10/2020 Requer o pagamento da diferença do débito trabalhista pagos
incorretamente - Dados Bancários.

16331

Pedido de Providências - INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA
29/10/2020 – INPEAM - solicitar que a petição de folhas 15454 seja
desentranhada dos autos para ser tratada de forma incidental.

16332

Petição Simples - IGB ELETRÔNICA S/A - informar que se
compuseram amigavelmente nos termos a seguir expostos,
29/10/2020
requerendo, ao final, a homologação do presente petitório para
que surta seus efeitos jurídico-legais.

16333-16334

29/10/2020

Pedido de Alvará - ODORICO ANTÔNIO SIMÃO ZAMPROGNO dados bancário.

16335

3/11/2020

Decisão Interlocutória- INTIME-SE o ADMINISTRADOR JUDICIAL
para quetome CIÊNCIA e MANIFESTE acerca dos DEMAIS
PEDIDOS constantes dos autos, interpostos após última
manifestação deste JUÍZO RECUPERACIONAL

16336

Protocolo de email recebido- De :PATO BRANCO - 2ª VARA CÍVEL
E DA FAZENDAPÚBLICA - Para :11 vara civel/doc
Protocolo de email recebido
Petição- HUGO MOREIRA PIMENTA- LEILÃO - DADOS BANCÁRIOS
Auto da Arrematação
3/11/2020 Prosseguimento do feito- BRUNO DE SOUZA MIGUEL
3/11/2020 SUBSTABELECIMENTO
27/4/2018 CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO
5/11/2020 Decisão Interlocutória
27/4/2018 CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO
27/4/2018 CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO
Petição Simples- ANTONIO RULE OLIVEIRA- PEDIDO DE
6/11/2020 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTAprocuração/doc/certidão
Ofícios Recebidos
Protocolo de email enviado
Ofícios Recebidos
Documentos diversos
Ofícios Recebidos
Pedido de Alvará- INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
17/11/2020 INPEAM, CNPJ- providências de pagamentos de classe de
credores
Manifestação do Autor- , informar que concordam com os
17/11/2020
pedidos de pagamentos apontados pelo Il. Administrador Judicial
Extrato Bancário
Pedido de Expedição de Alvara- RENATA MENDES FRANÇA
18/11/2020
WEBBER - dados bancários

16337-16342
16343
16348-16358
16359
16360
16361-16363
16364-16365
16366-16368
16369-16371
16372-16381
16382
16385-16387
16388-16389
16390-16402
16403-16409
16410
16411
16412-16414
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fls. 19056

18/11/2020 Decisão Interlocutória
Pedido de Expedição de Alvará- ELIANA APARECIDA GONÇALVES18/11/2020
dados bancários
24/4/2018 CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO
19/11/2020 Ofício n.º 571/2020- credores extraconcursais
19/11/2020 Ofício
19/11/2020 Ofício n.º 572/2020- credores extraconcursais
19/11/2020 Ofício n.º 573/2020- credores extraconcursais
19/11/2020 Ofício n.º 574/2020- credores extraconcursais
Protocolo de email enviado
19/11/2020 Ofício n.º 575/2020- credores trabalhista
19/11/2020 Ofício n.º 576/2020- credores trabalhista
19/11/2020 Ofício n.º 577/2020- credores trabalhista
19/11/2020 Certidão do Sistema
Protocolo de email enviado
19/11/2020 Ofício 578/2020- cessionários
19/11/2020 Ofício n.º 577/2020- ME/EPP
Protocolo de email enviado
Protocolo de email enviado
19/11/2020 Certidão- Penhora no rosto dos autos
Petição Simples- ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS- dados
20/11/2020
bancários
27/4/2018 CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RELAÇÃO
Pedido de Alvará- INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
24/11/2020
INPEAM
Pedido de Providências- WALTER ANTONIO MORAES VOSS24/11/2020
procuração- dados bancários- doc.
Pedido de Providências- WALTER ANTONIO MORAES VOSS- proc.
24/11/2020
Doc
26/11/2020 Petição Simples- ARON BISKER ADVOGADOS- dados bancários
Decisão interlocutória- DETERMINO o
27/11/2020
PAGAMENTOdosreferidosCREDORES CESSIONÁRIOS
27/4/2018 CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO
30/11/2020 Pedido de Providências - HS MULTIMEDIA LIMITED
27/4/2018 CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RELAÇÃO
Renúncia de Mandato - requerer a juntada de termo de renúncia
30/11/2020 de mandato, tão somente em face da advogada Natália Bley
Cairo.
30/11/2020 Termo de Renúncia
1/12/2020 Provimentos da CGJ: Vistos em inspeção em 01/12/2020
Pedido de Providências- EDVALDO SENA DA SILVA- dados
1/12/2020
bancários
1/12/2020 Procuração
1/12/2020 Documentos diversos
2/12/2020 Petição Simples- SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA
3/12/2020 Petição Simples - LEONARDO DE LIMA NAVESDocumentos Diversos- MARCUS VINÍCIUS SANTOS MINGARA3/12/2020
DADOS BANCÁRIOS
3/12/2020 Provimentos da CGJ
Pedido de Providências- WALTER ANTONIO MORAES VOSS7/12/2020
dados bancários

16415-16416
16417-16418
16419-16421
16422
16423
16424
16425
16426-16427
16428
16429
16430-16431
16432
16433
16434
16435
16436
16437
16438
16439
16440-16441
16442-16444
16445
16446-16449
16450-16453
16454-16458
16459
16460-16462
16463-16467
16468-16470
16471
16472
16473
16474-16475
16476
16477
16478-16480
16481
16482
16483
16484-16487
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8/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020

Informações- FOR-QUOTE COMERCIAL ELETRÔNICA LIMITADA
ME- HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA
Informações- INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA- lista de
credores para pagamento.
Ofício n.º 595/2020- credores quirografários
Ofício n.º 596/2020- credores quirografários
Ofício n.º 597/2020- credores quirografários
Ofício n.º 598/2020- credores quirografários
Protocolo de email enviado

Manifestação Sobre Penhora- IGB eletrônica s/a.- DÉBITO NÃO
14/12/2020 TRIBUTARIO. MULTA. NATUREZA JURÍDICA ADMINISTRATIVA.
CRÉDITO SUJEITOS AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
15/12/2020 CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ
Informações- PAULO DUARTE ALECRIM- informar a este d. Juízo
15/12/2020
o RMA contábil e suas contas demonstrativas mensais
15/12/2020
15/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020

17/12/2020,
17/12/2020

17/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
27/4/2018
22/12/2020
22/12/2020

Informações- PAULO DUARTE ALECRIM- informar a este d. Juízo
o RMA contábil e suas contas demonstrativas mensais
Petição Simples- COMPONEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAdados Bancários
Petição Simples- PCE- PAPEL, CAIXASE EMBALAGENS- dados
bancários
Petição Simples- SERVTÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAhabilitação de crédito/ procuração/ contrato social/ doc.
Ofícios recebidos- agravante Bancvo Safra
Decisão de 2º grau
Certidão do sistema
Informações- RICARDO CARDOSO FALVO - dados
bancários/doc/procuração
Conflito de Competência
Ofícios Recebidos- execulção fiscal - MUNICIPIO DE
MARINGA/ANEXOS
Ofícios- MUNICÍPO MARINGÁ
Despacho- PEDIDOS de PENHORA no ROSTO dos
AUTOSsolicitados por diversos MM. JUÍZOS DE DIREITO
Administrativa- PEDIDO DE PENHORA
Certidão
Pedido de Providências- SOLANGE MARTA RODRIGUES
Pedido de Alvará- ELIANA APARECIDA GONÇALVES- dados
bancários.
Ofício.
Protocolo de envio Malote Digital
CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RELAÇÃO
Guia de recolhimento Judicial- GRJ
Informações- BRUNO DE SOUZA MIGUEL- solicitação de
pagamento/documentos diversos

16488
16489
16490
16491
16492
16493
16494
16495-16503
16504
16505-16720
16721-17147
17148
17149
17150-17165
17166-17167
17168-17197
17198-17199
17200-17202
17203-17216
17217-17223
17224-17227
17228
17229
17230-17232
17233-17234
17235-17236
17237-17240
17241-17244
17245-17247
17248
17249-17278

Comprovação de pagamento - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE
26/12/2020
ASSETS II- BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários/ doc

17279-17381

28/12/2020 Administrativa- PEDIDOS de PENHORA no ROSTO dos AUTOS
5/1/2021 Petição Simples- ARON BISKER ADVOGADOS- dados bancários

17382
17383-17384
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11/1/2021
11/1/2021
14/1/2021
18/1/2021

20/1/2021
22/1/2021
27/4/2018
27/4/2018
27/4/2018
27/1/2021

28/1/2021

Petição Simples- LEONARDO DE LIMA NAVES - Requerer seu
descadastramento dos autos
Pedido de Alvará- ANDRE BARBOSA MOURA- valor inferior ao
devido
Manifestação do Autor- AMAZONAS ENERGIA S/A
Petição Simples- ADENILSON LORDES,ELZIRA DE QUEIROS
LORDES, DANIELY QUEIROS LORDES e DAYANE QUEIROS LORDES
DE MORAES- dados bancários- retardatária
Decisão STJ
Petição Simples- IGB ELETRONICA S.A. - diante dos recentes fatos
envolvendo a alienação da UPI Crédito IPI
Decisão Interlocutória
CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO
CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RELAÇÃO
Petição Simples- Bruno Landin Ferreira- dados
bancários/procuração/doc
Protocolo de recebimento malote digital- municipio de cascavel
Pedido de Expedição de Alvará- MARCELO SCHINEGOSKI DA
SILVA- dados bancários

17385
17386-17387
17388-17390
17391-17392
17393-17399
17400-17408
17409-17412
17413-17416
17417
17418-17421
17422-17429
17430-17469
17470

1/2/2021

Petição Simples- ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS- dados
bancários

17471-17472

2/2/2021

Juntada de instrumento de Procuração- AMAZONAS ENERGIA
S.A- requerer a juntada de instrumento de substabelecimento,
carta de preposição e atos constitutivos

17473-17506

2/2/2021
2/2/2021
2/2/2021

Ofícios Recebidos
Decisão monocrática - Agravo de instrumento- EXPLORER
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS.
JUNTADA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO- AMAZONAS
ENERGIA S.A- carta de preposição e atos constitutivos.

17507-17509
17510-17520
17521-17554

2/2/2021

Informações- HS MULTIMEDIA LIMITED- requerer a intimação do
Administrador Judicial para manifestar-se sobre as petições

17555-17558

7/2/2021

Pedido de Providências- JULIO CESAR NUNES- Requer que seja
concedida a habilitação desta patrona aos autos do
processo/dados bancários.doc/procuração

17559-17573

11/2/2021

Oficios recebidos- PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - Município
de Maringá/PR
Protocolo de recebimento malote digital
Protocolo de recebimento malote digital
Petição Simples- BANCO BRADESCO S.A- documentos a serem
expedidos contenham informações referentes aos imóveis/ doc

17574-17582
17583-17586
17587-17590
17591-17593

11/2/2021

Petição Simples- IGB ELETRONICA S.A- todos os pedidos de
penhora decorrente de execuções fiscais devem ser indeferidos

17594-17596

11/2/2021

Pedido de Expedição de Alvará- INSTITUTO DE PERÍCIAS DA
AMAZÔNIA – INPEAM- providências de pagamentos de classe de
credores

17597-17604

12/2/2021

Pedido de Expedição de Alvará- INSTITUTO DE PERÍCIAS DA
AMAZÔNIA – INPEAM- providências de pagamentos de classe de
credores

17600-17604

23/2/2021

Pedido de Providências- certidão

17605-17606
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Petição Simples- HUGO MOREIRA PIMENTA- DADOS BANCÁRIOS
LEILOEIRO OFICIAL.

17607

18/2/2021

Petição Simples- ROCHA FILHO, NOGUEIRA E VASCONCELOS
ADVOGADOS- requer que seja desconsiderado o cadastramento
dos Advogados

17608

19/2/2021

Pedido de Providências- NEOGAMA BBH PUBLICIDADE S/A- a
credora não identificou o depósito em sua conta bancária

17609-17610

19/2/2021

Comprovação de Pgamento- INSTITUTO DE PERÍCIAS DA
AMAZÔNIA- apresentar relação de pagamentos realizados aos
credores pelo Banco Caixa Econômica Federal S.A.

17611-17617

19/2/2021

Pedido de Expedição de Alvará- INSTITUTO DE PERÍCIAS DA
AMAZÔNIA- seguintes providências de pagamentos de classe de
credores através do Banco Caixa Econômica Agencia

17618-17620

19/2/2021
19/2/2021

Petição Simples- INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA- ELIANA
APARECIDA GONÇALVES- retardatária
Petição Simples- IGB ELETRONICA S.A- manifestar concordância
com os pedidos de pagamentos apontados pelo Il. Administrador
Judicial.

17621
17622-17623

19/2/2021

Petição Simples- INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIAconcordânciacom o pedido realizado pela empresa
Recuperandaas de Fls. 17622 /17623 para levantamento de
Alvará no montante de R$ 25.000.000,0

17624

21/2/2021

Pedido de Previdências- MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS
MINGARDI- Ocorre que, por um equívoco, constou valor menor
do valor homologado e habilitado de seu crédito

17625

Protocolo de recebimento Malote Digital- PENHORA NO ROSTO
DOS AUTOS da Ação- MUNÍCIPIO DE MARINGÁ

17626-17634

22/2/2021

22/2/2020
22/2/2020

27/4/2018
23/2/2021
23/2/2021
23/2/2021
23/2/2021
23/2/2021
23/2/2021
23/2/2021
23/2/2021
1/3/2021
1/3/2021
23/2/2021

Pedido de Providências- EDVALDO SENA DA SILVA- retificação de
dados bancários
Petição Simples- Banco BTG Pactual S.A. (“BTGP”); IGB
ELETRÔNICA LTDA. – em Recuperação Judicial e EBTD –
EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E DIGITAL LTDA.-UPI
Crédito IPI - Procuração/ doc
Decisão Interlocutória
Ofícios Recebidos- existência de CRÉDITO em nome de IGB
ELETRÔNICAS/A
Certidão- CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO
Ofício n.º 056/2021- credores extraconcursais
Ofício n.º 057/2021- credores trabalhistas
Ofício n.º 058/2021- credores quirografários
Ofício- CERTIDÃO
Ofício n.º 059/2021- credores trabalhista remanescente
Protocolo de email enviado
Ofício n.º 061/2021- conforme requerimento de
fls.17.609/17.610 dos autos em epígrafe.
Protocolo de email enviado
Certidão- Certifico que não foi expedido Auto de Arrematação,
solicitado às fls. 17592/17593
Certidão
Manisfestação do Autor- GB ELETRONICA S.A. – em Recuperação
Judicial (“IGB”)e EBTD - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA
DIGITAL LTDA. – em Recuperação Judicial (“EBTD”)/ doc/ certi

17635-17636

17637-17765
17766-17769
17770-17773
17774-17777
17778
17779
17780
17781
17782
17783
17784
17785
17786
17787
17788-17808
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fls. 19060

27/4/2018
24/2/2021

CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RELAÇÃO
Pedido de Providências- EDVALDO SENA DA SILVA- informa que
o nome correto do banco é Banco Bradesco

17805-17808
17809-17810

25/2/2021

Informações- AVNET ELETRONICS MARKETING- dados bancáriosInternacional.

17811-17812

25/2/2021

Petição Simples- INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
INPEAM- comprovantes de pagamento de arremate de leilão de
UPI Crédito IPI./doc

17813-17823

25/2/2021
26/2/2021
26/2/2021

Pedido de Providências- JOSE ALBERTO TRINDADE- DADOS
BANCÁRIOS./procuração/doc
Pedido de Providências- BANCO BRADESCO S.A
Petição Simples- DERLEI MARIA DE ASSUNÇÃO PAIVA- satisfação
do crédito/procuração/doc

17824-17827
17828
17829-17834

26/2/2021

Pedido de Providências- CARLOS DE SOUZA ADVOGADOS- dados
bancários

17835-17839

26/2/2021

Petição Simples- IGB ELETRONICA S.- vêm, respeitosamente, à
presença de Vossa Excelência, para reiterar o pedido de
transferência do valor de R$ 25 Milhões, às fls. 17.622/17.623

17840-17859

1/3/2021

1/3/2021

1/3/2021
2/3/2021
2/3/2021
2/3/2021

2/3/2021

2/3/2021

3/3/2021
4/3/2021
27/4/2018
5/3/2021
5/3/2021
27/4/2018
8/3/2021

Certidão do Sistema
Pedido de Providências- ROCHA FILHO, NOGUEIRA E
VASCONCELOS ADVOGADOS- requerendo o desentranhamento
das Procurações eSubstabelecimentos juntados aos Autos,
considerando que a Habilitação foi realizadaindevidamente
neste processo.
Pedido de Providências- CARLOS DE SOUZA ADVOGADOS- dados
bancários
Ofícios recebidos
Acordão- Agravo de Instrumento
Pedido de Alvará- ADILSON FERNANDO DA SILVA/ sem dados
bancários./certidão/procuração/hipossuficiência
Petição Simples- INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
INPEAM- Segue anexo as contas demonstrativos mensais
(balancetes e DRE) referente aos meses de abril a outubro de
2020./doc

17860-17862

17863-17864

17865-17866
17867-17868
17869-17881
17882-17890

17891-17895

Pedido de Providências- JOSE CARLOS DUARTE- dados
bancários/doc/procuração

17896-17899

Protocolo de email recebido/doc/comprovante de pagamento
LEO BURNETT

17900-17901

Execução de Sentença- ROBERTA RICOMINI MACHADO- requerer
o pagamento do saldo remanescente, referente ao débito
trabalhista/ doc.

17902-17903

Decisão interlocutória
Certidão de Remessa de Relação
Manifestação do Autor- AMAZONAS ENERGIA S/A
informações- BANCO TRIÂNGULO S/A- dados bancários
CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RELAÇÃO
Pedido de Providências- VICENTE DALLA TORRE JUNIOR- dados
bancários/procuração/doc

8/3/2021

Pedido de Providência- ROBINSON CAMPI- DADOS
BANCÁRIOS/procuração /doc

9/3/2021

Pedido de Providências- CARLOS DE SOUZA ADVOGADOSpedido de transferência

17904-17905
17906-17908
17909
17910
17911-17913
17914-17917
17918-17921
17922
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fls. 19061

9/3/2021

Pedido de Providências- FERNANDO BARCHI FINOTTI- dados
bancários/procuração/doc.

17923-17925

9/3/2021

Pedido de Expedição de Alvará- reiteração de dados bancários quirografário retardatário

17926-17927

9/3/2021

Pedido de Providências- CARLOS EDUARDO BENETTI- dados
bancários./procuração/doc

17928-17930

9/3/2021

Informações- INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA–INPEAMcontas para recebimento/doc

17931-17940

10/3/2021

Petição Simples- GN GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA- informações
de dados bancários - retardatário

17941-17942

11/3/2021
11/3/2021
11/3/2021
12/3/2021
12/3/2021
27/4/2018
16/3/2021
16/3/2021
24/4/2018
16/3/2021

Pedido de Providências- HERMES ROCHA FREITAS- informações
de dados bancários para pagamento
Ofícios recebidos
Acórdão - Agravo de Intrumento
Decisaõ Interlocutória- DETERMINANDOa CONTINUIDADE dos
PAGAMENTOS dos CREDORES
Petição Simples- TOK MÁGIKO COMÉRCIO E VESTUÁRIO
INFANTIL - LTDA- DADOS BANCÁRIOS
Certidão - referente a decisão interlocutória das folhas 17910
Informações- ARON BISKER ADVOGADOS- manifestação sobre
crédito/doc
Petição Simples- SODEXO DO BRASIL COMERCIAL- DADOS
BANCÁRIOS
CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RELAÇÃO
Pedido de Providências- SUELI FERREIRA DE SOUZA e
RONDINELLE IDALÉCIO DOSSANTOS GALDINO/ retardatários

17943-17946
17947-17948
17949-17969
17970-17971
17972-17974
17975-17977
17978-17991
17992-17993
17994-17996
17997-17998

17/3/2021

Manifestação do Réu- AMAZONAS ENERGIA S/A- dados
bancários/procuração/doc

17999-18022

18/3/2021

Pedido de Alvará- JESSÉ GOMES DE MELO/ANDERSON SANTOS
DIAS/LUÍS FREIRE SABINO- Procuração/dados bancários

18023-18038

18/3/2021

Pedido de Providências- SERVTÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA.- doc

18039-18045

18/3/2021

Informações- KRAFOAM DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE
EMBALAGEM LTDA- dados bancários

18/3/2021

Pedido de Providências- MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS
MINGARDI- constestação

22/3/2021

23/3/2021
23/3/2021
23/3/2021
23/3/2021
26/2/2021

24/3/2021

Renúncia de Mandato- ALYSSON SILVA FALCÃO- RENUNCIAR AO
MANDATO JUDICIAL
Alvará Protocolizado
Protocolo de envio de Malote Digital
Ofício n.º 111/2021- credores trabalhista
Ofício n.º 112/2021- credores quirografários
Ofício n.º 113/2021- credores trabalhista remanescente
Protocolo de email enviado
Ofício n.º 114/2021
Protocolo de email enviado
certidão
Protocolo de email recebido
Ofícios recebidos/doc
Ofício
Protocolo de envio Malote Digital

18046
18047-18048
18049-18050
18051-18062
18063-18068
18069
18070
18071
18072
18073
18074
18075
18077-18080
18081
18082
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fls. 19062

24/3/2021
27/3/2021
05/03/21
05/04/21
07/04/21

13/04/21
15/04/21

Petição Simples- IGB ELETRONICA S.A. – em Recuperação Judicial
(“IGB”)e EBTD - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DIGITAL
LTDA
Petição Simples- FABIO SILVA ROSA- dados bancários
Ofícios recebidos
Pedido de Expedição de Alvará – Francisco Robson Moura de
Souza- doc
Petição Simples- Priscila Silva da Costa- retardatária
Pedido de Alvará- JESSÉ GOMES DE MELO/ANDERSON SANTOS
DIAS/LUÍS FREIRE SABINO- Procuração/dados bancários
Ofícios recebidos
Protocolo de recebimento malote digital
Pedido de Providências – Fabio Gimenes Metta – dados
bancários procuração doc.

18126-18132
18133-18163
18164-18169
18170
18171
18181-18182
18183-18195
18196-18199

Pedido de Providências- Fabio Guimarães vianna- dados
bancários/ procuração/doc

18200-18203

Ofícios Recebidos- CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE PROTESTO DE
LETRAS DA COMARCA DA CAPITAL

18204-18205

Ofícios Recebidos- 5º OFÍCIO DE PROTESTO DE LETRAS DA
COMARCA DA CAPITAL
Ofícios Recebidos- 1º REGISTROS DE IMÓVEIS E PROTESTO DE
MANAUS
Juntada de Diligências; anexar procuração- FABIO GUIMARÃES
19/04/2021
VIANNA/procuração
Protocolo de email recebido- Aproveitamos para informar a
impossibilidade de cumprimento do oİcio 59/2021 e a 1° ordem
detransferência do oİcio 57/2021, pois a agência da conta para
crédito está errada, solicitamos do administradorjudicial (via
WhaƩsApp) no dia 02/03/2021, mas até o momento não
Ɵvemos resposta.
Ofício Recebidos- comprovantes .resp. 056 e 058/2021
Protocolo de Email recebido- ofİcio enviados- comprovantes
Alvará Protocolizado
Protocolo de email recebido- Segue o comprovante de
transferência da COMPEL, do oİcio 58/2021

18206-18232
18233-18234
18235-18236

18237-18236

18237-18250
18251-18257
18258-18269
18270-18272

Protocolo de email recebido- Segue o comprovante de
transferência INPEAM, do oİcio 56/2021

18273-18274

Ofícios Recebidos- 04º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
PROTESTO DE LETRAS

18275-18303

Averbação Registro Imóvel- 04º OFÍCIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS E PROTESTO DE LETRAS

18304-18472

Pedido de Providências- ANDERSON KANNO MOURA- DADOS
BANCÁRIOS/PROCURAÇÃO
Pedido de Providências- LUIZ GUSTAVO FERRI FILHO DE
23/04/2021 AUGUSTO FERRI (FALECIDO)- DADOS
BANCÁRIOS/PROCURAÇÃO.DOC
Protocolo de email recebido- Segue as telas das trasnferências
dos ofícios 579 e 595/2020
Ofícios Recebidos- penhoras
Informações- (INPEAM) Instituto de Perícia da Amazonia- dos
26/04/2021
fatos- Francisco Robson Moura de Souza e Priscila Silva da Costa
23/04/2021

26/04/2021

18083-18125

Pedido de Alvará- INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
INPEAM- relação para pagamento.

18473-18475
18476-18489
18490-18498
18499-18511
18512-18517
18518-18523
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fls. 19063

Petição Simples- IGB ELETRONICA S.A. - Fica permitido aos atuais
contribuintes em recuperação judicial, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contado da data da publicação desta Portaria, apresentar a
29/04/2021 respectiva proposta de transação ou realizar adesão à
modalidade específica de que trata o inciso VII, art. 8º, da
Portaria PGFN 14.402, de 16 de junho de 2020, posteriormente à
concessão da recuperação judicial
ofícios recebidos - Município de Maringá/PR- Execução Fiscal Processo:0030235-92.2011.8.16.0017
Petição Simples- IGB ELETRONICA S.A- requerer a juntada aos
autos dos anexos documentos que, por um lapso, não
03/05/2021 acompanharam a petição de fls. 18.524/18.528, sendo i) os
valores incontroversos (Doc. 01), e ii) os valores controversos
(Doc. 02).
Protocolo de email recebido- MARINGÁ - 1ª VARA DA FAZENDA
PÚBLICA - SECRETARIA
Decisão- EXECUSÃO FISCAL ajuizada pelo MUNÍCIPIO DE
MARINGÁ Processo: 0030235-92.2011.8.16.0017

18524-18528

18529-18539

18540-18551

18552-18553
18554-18563

ofícios recebidos - Município de Maringá/PR- Execução Fiscal Processo:0030235-92.2011.8.16.0017
06/05/2021

Pedido de Expedição de Alvará- INSTITUTO DE PERÍCIAS DA
AMAZÔNIA – INPEAM

Petição Simples- IGB ELETRONICA S.A- informar que concordam
06/05/2021 com os pagamentos apresentados pelo Ilmo. Administrador
Judicial às fls. 18565/18568.
11/05/2021
11/05/2021
11/05/2021
11/05/2021
11/05/2021
11/05/2021
11/05/2021
12/05/2021
12/05/2021
14/05/2021

Decisão Interlocutória- DETERMINAR a CONTINUIDADE dos
PAGAMENTOS dos CREDORES
Protocolo de email recebido- extrato bancário- leiloeiro
Ofício n.º 184/2021- credores extraconcursais
Ofício n.º 188/2021- credores remanescentes
Ofício n.º 187/2021- credores quirografários
Ofício n.º 186/2021- credores trabalhistas
Ofício n.º 185/2021- credorestrabalhistas
certidão
Pedido de Providências- LUIZ AKIO MATSUMOTO- DADOS
BANCÁRIOS/procuração/doc/certidão
Pedido de Providências- ARON BISKER ADVOGADOS- DADOS
BANCÁRIOS

Pedido de Providências- SILVIA CRISTINA MACIEL VIEIRA- DADOS
BANCÁRIOS/procuração/doc.
Ofício Recebidos - LENILSON MIRANDA
Petição Simples- ROBERTA RICOMINI MACHADO- requerer o
17/05/2021
pagamento do saldo remanescente. DADOS BANCÁRIOS
Ofícios Recebidos - extrato IGB
Cumprimento de Sentença- RODRIGO BRITO PIMENTEL- AÇÃO
19/05/2021
DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO- dados bancários/ procuração/doc
14/05/2021

20/05/2021
25/05/2021

Petição Simples - IGB - informações sobre O Modificativo do
Plano de Recuperação Judicial
Pedido de Alvará- GROSS, BASEGGIO & LEMOS ADVOGADOS
ASSOCIADOS - dados bancários
Ofícios recebidos
Ofícios Recebidos- município de Paranavaí/PR- IPTU- 000736857.2011.8.16.0130

18565-18568
18569
18570-18571
18572-18574
18575
18576
18577
18578
18579
18582
18583-18589
18590-18591
18592-18595
18596-18620
1821-1822
18623-18627
18628-18634
18635-18651
18652
18653-18655
18656
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fls. 19064

Ofícios Recebidos- Estado do Rio de Janeiro- Dívida Ativa
Ofícios Recebidos- município de Paranavaí/PR- IPTU- 000736857.2011.8.16.0130
Ofícios Recebidos- Florisvaldo Araújo- retardatário
Ofícios Recebidos- 10º Oficial registros de imóveis
Petição Simples- TOK MÁGIKO COMÉRCIO E VESTUÁRIO INGATIL09/06/2021 Credor Rodrigo Dallagassaainda NÃO RECEBEUos valores
relativos aos honorários sucumbenciais
10/06/2021

Pedido de Providências- SERVTÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA- solicitação de crédito

15/06/2021

Petição Simples- BANCO SAFRA S.A- Banco Safra S.A. não é mais
detentor de crédito algum na presente Recuperação Judicial.

Decisão Interlocutória- INTIMAÇÃO ao ADMINISTRADOR
JUDICIAL/ certidão
Ofícios Recebidos- extratos
27/04/2018 Certidão- inicio do prazo de manifestação do aj
Manifestação do Autor- ROSÁLIA DE JESUS FERREIRA FROES18/06/2021
dados bacários- procuração/doc.
15/06/2021

21/06/2021

Petição Simples- FIDALGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS honorários de sucumbência.
Termo de Entrega

Petição Simples- ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.- requer que todas
30/06/2021 as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em
nome de ALFREDO ZUCCA NETO/procuração

18657-18661
18662-18669
18670-18675
1876-18701
18702-18703
18704
18705-18709
18710-18713
18714-18734
18735-18737
18738-18740
18741-18742
18743-18750
18751-18755

06/07/2021

Ofício recebidos- PONTO CELL ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM
TELEFONES CELULARES- jose silveiro neto

18756-18768

09/07/2021

Documentos diversos - HP FINANCIAL SERVICES- dados
bancários- procuração

18769-18774

09/07/2021
16/07/2021

20/07/2021

21/07/2021

27/04/2014
22/07/2021

Petição Simples- INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA –
INPEAM - relação da classe tributária.doc.
Pedido de Expedição de Alvará- RENATA MENDES FRANÇA
WEBBER
Termo de Entrega
Pedido de Alvará- ANDRE BARBOSA MOURA- CONTESTAÇÃO AO
VALOR RECEBIDO
Decisão Interlocutória- TRANSAÇÃO FISCAL referente à
DÉBITOSFISCAIS FEDERAIS- requer a PUBLICAÇÃO da RELAÇÃO
no DJE, bem como a realização de AUDIÊNCIA de MEDIAÇÃO
entre os patronos das RECUPERANDAS e a PGFN, de modo a
possibilitar a TRANSAÇÃOFISCAL dos DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS.
Certidão- TRANSAÇÃO FISCAL referente à DÉBITOSFISCAIS
FEDERAIS
Informações- Solicitação de Pagamentos
Protocolo de recebimento Malote DigitalPONTOCELLASSISTÊNCIATÉCNICAEMTELEFONESJOSESILVERIONETO(AUTOR)

27/04/2018 Certidão - relação nominal tributária
Petição Simples- IGB ELETRONICA S.A.- informar que concordam
23/07/2021 com os pagamentos apresentados pelo Ilmo. Administrador
Judicial às fls. 18.824/18.826.
Oficio recebidos- Thiago Duarte Goncalves

18775-18809
18810-18811
18812-18813
18814-18815

18816-18820

18821-18823
18824-18826
18827-18839
18840-18842
18843
18844-18865
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fls. 19065

29/07/2021

Documentos diversos- contestação ao valor Pago ANTONIORULE OLIVEIRA

30/07/2021

Petição Simples - AMERICOM COMERCIO DE APARELHOS
ELETRONICOS LTDA – EPP- previsão para pagamento

Decisão interlocutória- DETERMINAR a CONTINUIDADE dos
30/07/2021 PAGAMENTOS dos CREDORES e respectivasTRANSFERÊNCIAS
de VALORES
02/08/2021
02/08/2021
02/08/2021
02/08/2021
02/08/2021
02/08/2021
02/08/2021
04/08/2021
06/08/2021
12/08/2021
12/08/2021
12/08/2021
13/08/2021
16/08/2021
17/08/2021

Petição Simples- FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON/SP - doc.
Petição Simples- Dados bancarios - ADILSON FERNANDO DA
SILVA
Ofício n.º 305/2021- extraconcursais
Ofício n.º 306/2021- trabalhistas
Ofício n.º 307/2021- quirografário
Protocolo de email enviado- Sabrina Prata Avelino
Embargos de declaração- IGB ELETRÔNICA S.A- reconhecem
como devidos apenas os débitos incontroversos da dívida
tributária federal
Petição simples- LUIZ GUSTAVO GOMES DE ALBUQUERQUEhabilitação de crédito
EDITAL DA RELAÇÃO DE CREDORES TRIBUTÁRIA
Ofício Recebidos- MUNICÍPIO DE MARINGÁ- 000113094.2015
Ofício Recebido- Florisvaldo Araújo
Ofício Recebidos- ESTADO DE TOCANTINS
DOCUMENTOS DIVERSOS- DADOS BANCÁRIOS
CARREFOUR/PROCURAÇÃO contrato
Informações- INSTITUTO DE PERÍCIAS DA AMAZÔNIA - INPEAM
Auto de penhora- MARCOS KAWAMURA
Ofícios recebidos- RAFAEL FRANCHI CASSANIGA

Despacho- MANIFESTEM as RECUPERANDAS, bem como o
17/08/2021 ADMINISTRADORJUDICAL acerca do AUTO DE PENHORA de fls.
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Protocolo de email recebido - de PFN- para sabrina
Protocolo de recebimento Malote Digital- despacho
Pedido de Providências- SERVTÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA- sedeu crédito- (Transportadora Nasser Ltda)
Ofício recebidos- extrato de pagamento
Pedido de Alvará- CARLOS CARVALHO FERREIRA- dados
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18864-18865
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18984-18991
18992-18998
18999-19002
19003-19007
19008-19013
19014-19026
19027-19029
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Demonstrações contábeis individuais e consolidadas acompanhadas do relatório do
auditor independente

Em 31 de dezembro de 2020
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Relatório da Administração/comentário do Desempenho
Prezados Acionistas,
Em conformidade com a Legislação em vigor, e com as disposições estatutárias, submetemos à
vossa apreciação o nosso relatório sobre as demonstrações contábeis e relatório de auditoria dos
auditores independentes, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Como é sabido, a receita principal da Companhia é auferida através da locação e administração de
imóveis em seus 3 (três) parques industriais, na Zona Franca de Manaus. Na Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”) de fevereiro de 2018, foi alterado o objeto social, incluindo, locação e
administração de imóveis industriais e comerciais, royalties entre outras atividades a fim de melhor
refletir as operações atuais da Companhia.
Em 27 de abril de 2018, a Companhia ajuizou pedido de Recuperação Judicial perante a Comarca
de Manaus, Estado do Amazonas. Em 9 de maio de 2018, o juiz deferiu o processo de Recuperação
Judicial, sendo publicada no Diário Oficial da União em 14 de maio de 2018.
O Plano de Recuperação Judicial, prevê a realização de medidas que objetivam o reperfilamento do
endividamento das Companhias, a geração de fluxo de caixa operacional necessário ao pagamento
da dívida, a alienação de UPI e outros ativos expressamente indicados no Plano, a geração de
capital de giro e de recursos necessários para a continuidade das atividades das Companhias,
devidamente dimensionadas para a nova realidade.
O passivo tributário da Companhia, conforme demonstrado em nosso relatório e demonstrações
contábeis, está em tratamento no âmbito da Recuperação Judicial da Companhia, em suas diversas
etapas, que criou importantes espaços para sua resolução.
O Plano de Recuperação Judicial da Companhia, foi aprovado em Assembleia Geral de Credores
realizada em 11 de dezembro de 2019, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, pela maioria
de todas as classes de Credores, exceto na “Classe II”, em que foi regulamente aprovado por valor,
mas no critério “por cabeça”, aprovado por metade dos votantes (50%), situação reconhecida pelo
juízo e solucionada com base no princípio da preservação da Empresa, que resultou na ratificação
e homologação do Plano de Recuperação judicial, que se encontra à disposição dos acionistas e do
mercado em geral, no site da Companhia e no site da CVM.
Após a Homologação da Recuperação Judicial ter ocorrido houve manifestações de credores quanto
a decisão, como embargos de declaração, agravos de instrumento e recursos especiais o que pode
alterar alguns pontos aprovados, os reflexos da aprovação do Plano e o reperfilamento do
endividamento das Companhias, só serão refletidos nos balanços do exercício, assim que todos os
pontos já estiverem pacificados.
A Diretoria declara que o conjunto das demonstrações contábeis foi por nós preparadas, revisadas
e discutidas, e não temos nenhum assunto relevante que mereça qualquer comentário adicional
aqueles já descritos nas notas explicativas e demonstrações contábeis.
Além disso a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Agradecemos o contínuo apoio e
confiança de nossos parceiros comerciais, de nossos funcionários e, principalmente, dos nossos
acionistas.
A Diretoria.
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Grant Thornton Auditores
Independentes
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 - 12o
andar Itaim Bibi, São Paulo (SP) Brasil
T +55 11 3886-5100

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
IGB Eletrônica S.A. – em Recuperação Judicial
São Paulo – SP

Abstenção de opinião
Fomos contratados para examinar as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da IGB
Eletrônica S.A. – em Recuperação Judicial (“Companhia”), identificadas como controladora e
consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido (passivo a descoberto) e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Não expressamos uma opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da
Companhia, pois, devido à relevância dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para
abstenção de opinião”, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações contábeis individuais e
consolidadas.

Base para abstenção de opinião
Registro dos efeitos do plano de recuperação judicial e continuidade operacional
Conforme mencionado na Nota Explicativa no 1, em 27 de abril de 2018 a Companhia protocolou novo
pedido de recuperação judicial perante a Comarca de Manaus, Estado do Amazonas, o qual foi deferido
em 09 de maio de 2018. Em 11 de dezembro de 2019 o novo plano de recuperação judicial foi aprovado
na Assembleia Geral de Credores.
Após a Homologação da Recuperação Judicial ter ocorrido, houve manifestações de credores quanto a
decisão, como embargos de declaração, agravos de instrumento e recursos especiais, o que pode alterar
alguns critérios e premissas que foram anteriormente aprovados. Desta forma, a Administração da
Companhia decidiu não efetuar o registro dos efeitos do novo plano de recuperação judicial nas
presentes demonstrações contábeis individuais e consolidadas apresentadas, que serão registrados
assim que os citados assuntos estiverem pacificados.
Nesse contexto, não foi possível concluirmos se a utilização do pressuposto de continuidade operacional,
base para a elaboração dessas demonstrações contábeis individuais e consolidadas referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, seria apropriado, nem tampouco quais seriam os efeitos
sobre os saldos dos ativos, passivos e patrimônio líquido (passivo a descoberto) oriundos dos efeitos do
novo plano de recuperação judicial homologado em 11 de dezembro de 2019.
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Saldos com partes relacionadas – expectativa de realização
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 20, em 31 de dezembro de 2020, a Controladora possui
registrado no ativo não circulante o montante de R$ 46.369 mil referente a mútuos financeiros com suas
controladas. Não nos foi possível determinar se haveria necessidade de constituição de provisão para
perdas esperadas sobre esses saldos, uma vez que dependerão do sucesso no processo de
recuperação judicial das controladas, bem como de negociações e decisões futuras da Administração da
Companhia para que seja determinada a efetiva valorização e expectativa de liquidação.
Obrigações tributárias e impostos parcelados
Conforme mencionado nas Notas Explicativas nos 16 e 17, até o exercício findo em 31 de dezembro de
2019, a Companhia registrava em seu passivo valores referentes ao parcelamento “Refis da Crise – Lei
no 12.865/2013” e Programa especial de regularização tributária (“PERT”), nos montantes de R$ 402.382
mil e R$ 402.730 mil (controladora e consolidado, respectivamente), para os quais a Companhia não
obteve, durante o exercício de 2020, o efetivo deferimento. Em 16 de dezembro de 2020 a Companhia
deu início à restruturação de seus débitos fiscais, aderindo ao programa de parcelamento de transação
excepcional dos débitos previdenciários e demais débitos junto à Procuradoria Regional da Fazenda
Nacional. Como resultado desse novo procedimento, a Companhia reclassificou para a rubrica
“Obrigações tributárias” parte dos saldos mencionados e manteve registrado na rubrica “Impostos
parcelados”, no passivo não circulante, os montantes de R$ 100.232 mil e R$ 107.799 mil (controladora e
consolidado respectivamente). Em decorrência dos indeferimentos ocorridos em relação aos planos de
parcelamento, bem como pelo fato de a Companhia ter solicitado novos pedidos de parcelamento, não foi
possível concluirmos quanto à suficiência e integridade dos saldos passivos relacionados a impostos
parcelados e obrigações tributárias como um todo. A atualização dos saldos passivos mencionados
anteriormente dependerá do andamento e discussões do tema junto aos órgãos competentes.
Reversão de contingências tributárias e cíveis no exercício corrente
Até a conclusão de nosso exame, as respostas às cartas de circularização enviadas aos assessores
jurídicos não haviam sido por nós recebidas em sua totalidade. Diante disto, não foi possível efetuar
procedimentos alternativos de auditoria que nos possibilitassem concluir quanto à adequação dos valores
registrados nas rubricas de provisão para contingências, registrada no passivo não circulante, e
depósitos e cauções, registrada no ativo não circulante, bem como quanto à outras informações
relevantes que deveriam, eventualmente, serem divulgadas pela Companhia. Adicionalmente, conforme
mencionado na Nota Explicativa nº 19, durante o exercício de 2020, em decorrência do desdobramento
da recuperação judicial da Companhia e reavaliação de todas as obrigações já incluídas no rol de
credores do Plano de Recuperação Judicial da IGB Eletrônica S.A, a Administração da Companhia
revisou a provisão para contingências e registrou, nas demonstrações contábeis, reversão do montante
de R$105.306 mil na controladora (R$ 117.955 mil no consolidado). Não nos foi possível obter evidências
de que essa reversão ocorreu por conta de mudanças de prognóstico de perda, por erro de exercícios
anteriores ou se deveria, de fato, ter sido reconhecida.

Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
Fomos contratados para aplicar os mesmos procedimentos de auditoria executados em conjunto com a
auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia acima referidas, com o
objetivo de avaliar também as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas,
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da
administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS.
Não expressamos uma opinião sobre as demonstrações do valor adicionado individual e consolidada
pois, devido à relevância dos assuntos descritos na seção intitulada “Base para abstenção de opinião”,
não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião
de auditoria sobre essas demonstrações do valor adicionado individual e consolidada tomadas em
conjunto.
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Auditoria dos valores correspondentes do exercício anterior
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia referentes ao exercício findo 31
de dezembro de 2019, apresentadas para fins comparativos, foram auditadas por outro auditor
independente cujo relatório, emitido com abstenção de opinião em 31 de março de 2020, continha
assuntos semelhantes àqueles descritos no parágrafo “Base para abstenção de opinião” relativos ao
“registro dos efeitos do plano de recuperação judicial e continuidade operacional”, “saldos com partes
relacionadas – expectativa de realização” e “limitação quanto ao saldo de provisão para contingências e
depósitos judiciais”, além de parágrafo de ênfase relacionado à “impostos a recuperar” e “créditos
Suframa”.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
contábeis individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
individuais e consolidadas
Nossa responsabilidade é a de conduzir uma auditoria das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas da Companhia de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB), e a de emitir um relatório de auditoria. Contudo, devido ao assunto descrito na seção intitulada
“Base para abstenção de opinião”, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações contábeis individuais
e consolidadas.
Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas.
São Paulo, 30 de junho de 2021

Rafael Dominguez Barros
CT CRC 1SP-208.108/O-1
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1
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IGB Eletrônica S.A. – em recuperação judicial
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

ATIVO
Consolidado

Controladora
Notas

2020

2019

2020

2019

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa

6

11.708

98

11.708

98

Contas a receber

7

261

249

261

249

Estoques

-

-

-

7

7

Impostos a recuperar

8

67

67

67

67

Adiantamentos diversos

9

Total do ativo circulante

2.196

2.599

2.203

2.625

14.232

3.013

14.246

3.046

Ativo não circulante
Taxa Suframa

10

-

184.014

-

184.014

Impostos a recuperar

8

2.385

4.215

2.385

4.215

Partes relacionadas

20

46.369

27.288

-

-

Depósitos e cauções

11

12.151

4.392

12.181

4.423

Investimentos

12

-

Imobilizado

13

50.791

Intangível

-

-

-

-

53.189

50.791

53.189

94

94

94

94

Total do ativo não circulante

111.790

273.192

65.451

245.935

Total do ativo

126.022

276.205

79.697

248.981

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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IGB Eletrônica S.A. – em recuperação judicial
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Controladora
Notas

2020

Consolidado
2019

2020

2019

Passivo circulante
Fornecedores

14

7.005

3.488

8.775

17.387

Obrigações trabalhistas

15

2.676

1.825

4.834

12.056

Obrigações tributarias

16

409.486

54.546

411.269

58.709

Impostos parcelados

17

211

225

267

281

2.547

1.862

2.592

1.862

421.925

61.946

427.737

90.295

529.092

535.354

529.092

535.354

Outras obrigações

-

Total do passivo circulante

Passivo não circulante
Credores

18

Partes relacionadas

20

-

Provisão perdas com investimento

12

Provisão para contingências

19

Impostos parcelados

17

Total do passivo não circulante

718

-

62.144

71.288

-

1.189

106.628

3.629

718
121.627

100.232

404.016

107.799

404.732

692.657

1.118.004

640.520

1.062.431

Patrimônio líquido
21

41.000

41.000

41.000

41.000

Prejuízos acumulados

Capital social

-

(945.184)

(880.673)

(945.184)

(880.673)

Resultado do exercício

-

(84.814)

(64.510)

(84.814)

(64.510)

Reserva legal

-

Total do patrimônio líquido

Total do passivo e patrimônio líquido

438

438

438

438

(988.560)

(903.745)

(988.560)

(903.745)

126.022

276.205

79.697

248.981

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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IGB Eletrônica S.A. – em recuperação judicial
Demonstração do resultado
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Controladora
Notas
Receita operacional líquida

22

Custos dos produtos vendidos e serviços prestados

-

Lucro bruto

2020

Consolidado
2019

5.240
(602)

2020
4.789
(602)

2019
5.241
(602)

4.791
(658)

4.638

4.187

4.639

4.133

(51.803)

(14.998)

Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas

23

(62.925)

(12.507)

Resultado de equivalência patrimonial

12

9.144

(6.170)

1.174

Outras receitas e despesas
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras liquidas e impostos
Resultado financeiro

24

Prejuízo antes dos impostos

-

-

4.832

1.199

5.009

(47.969)

(9.658)

(45.965)

(5.856)

(36.845)

(54.852)

(38.849)

(58.654)

(84.814)

(64.510)

(84.814)

(64.510)

Imposto de renda e contribuição social corrente

-

-

-

-

-

Imposto de renda e contribuição social diferido

-

-

-

-

-

(84.814)

Prejuízo do exercício
Quantidade de ações

-

Prejuízo por ação

-

12.504.967
(6,7824)

(64.510)
12.504.967
(5,1588)

(84.814)
12.504.967
(6,7824)

(64.510)
12.504.967
(5,1588)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

9

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DUARTE ALECRIM e AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA, protocolado em 31/08/2021 às 15:03 , sob o número PWEB21607638207
Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0617552-11.2018.8.04.0001 e código 7FF6B43.

fls. 19075

IGB Eletrônica S.A. – em recuperação judicial
Demonstração do resultado abrangente
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Controladora
2020

Prejuízo do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total

Consolidado
2019

(84.814)
(84.814)

2020

(64.510)

(84.814)

(64.510)

2019

(84.814)

(64.510)
(64.510)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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IGB Eletrônica S.A. – em recuperação judicial
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Capital social

Saldos em 31 de dezembro de 2017 (reapresentado)
Prejuízo do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Prejuízos
acumulados

Reserva legal

Patrimônio líquido
da controladora

Patrimônio líquido
consolidado

41.000

438

(880.674)

(839.236)

(839.236)

-

-

(64.510)

(64.510)

(64.510)

41.000

438

(945.184)

(903.746)

(903.746)

-

-

(84.814)

(84.814)

(84.814)

41.000

438

(1.029.998)

(988.560)

(988.560)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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IGB Eletrônica S.A. – em recuperação judicial
Demonstração dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)
Controladora
Notas

2020

Consolidado
2019

2020

2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício

(84.814)

(64.510)

(84.814)

(64.510)

2.372

Ajustado por:
Depreciação e amortização

13

2.410

2.372

2.410

Resultado de equivalência patrimonial

12

(9.144)

6.169

-

Provisão para contingências

19

(105.439)

526

Provisão Suframa

10

37.272

Reversão em provisão para perdas em contas a receber

7

-

(520)
(160.235)

-

(117.998)

1.011

37.272

-

(520)

(55.443)

(163.650)

(263)

(7.758)

(61.127)

Variação dos ativos e passivos
Depósitos judiciais

(7.759)

Recuperação extra-judicial

-

Contas a receber

508

Estoques

22.048
(144)

-

Adiantamento diversos

403

Taxa Suframa

(1.888)

508
422

146.742

10.357

146.742

Impostos a recuperar

1.830

-

1.830

Fornecedores

3.517

1.178

Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Outros passivos

851

709

51.142

4.801

(5.577)

Fluxo de caixa proveniente / (aplicado) nas atividades operacionais

1.206

191.657

38.004

31.422

(17.439)

(8.612)

(263)
22.048
(144)
56
(1.906)
10.357
1.106

(7.222)

2.824

48.762

5.043

(5.532)
169.140

5.490

1.206
40.327

(20.800)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado e intangível

13

(12)
(12)

Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos

-

(12)
(12)

-

Fluxo de caixa de atividades de financiamentos
Tributos a recolher parcelados

-

Mútuos com coligadas e controladas

20

Fluxo de caixa proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamentos

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

20.696

6.851
(719)

20.785

(19.800)

(3.172)

(19.800)

17.524

6.132

20.885

100

11.610

85

11.610

85

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

6

98

13

98

13

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

6

11.708

98

11.708

98

11.610

85

11.610

85

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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IGB Eletrônica S.A. – em recuperação judicial
Demonstração dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Controladora
Notas

2020

Consolidado
2019

2020

2019

Receitas
Receita de aluguéis

22

Outras receitas

5.770

5.761

5.771

5.997

1.174

4.832

1.199

5.009

6.944

10.593

6.970

11.006

Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos produtores, mercadorias e serviços vendidos
Materiais/energia/serviços de terceiros

Valor adicionado bruto

(602)

(602)

(602)

(658)

(33.120)

(8.814)

(21.390)

(10.236)

(33.722)

(9.416)

(21.992)

(10.894)

(26.778)

1.177

(15.022)

(1.807)

(1.807)

(1.834)

(1.833)

(1.807)

(1.807)

(1.834)

(1.833)

(28.585)

(630)

(16.856)

(1.721)

112

Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão

23

Valor adicionado líquido produzido

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial

12

9.144

(6.170)

-

Receitas Financeiras

24

3.551

(8.725)

3.553

(8.725)

12.695

(14.895)

3.553

(8.725)

(15.890)

(15.525)

(13.303)

(10.446)

Valor adicionado total a distribuir

-

Pessoal
Remuneração direta

1.392

1.035

1.392

1.308

Benefícios

469

230

1.075

849

Seguridade Social e FGTS

496

80

496

99

3.136

304

3.111

436

5.493

1.649

6.074

2.692

36.261

486

36.261

720

-

-

-

0

1.215

724

1.215

724

37.476

1.210

37.476

1.444

Outras remunerações

Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais

Remuneração de capitais de terceiros
Juros (despesas financeiras)

24

25.955

46.126

27.961

49.928

25.955

46.126

27.961

49.928

(84.814)

(64.510)

(84.814)

(64.510)

(84.814)

(64.510)

(84.814)

(64.510)

(15.890)

(15.525)

(13.303)

(10.446)

Remuneração de capitais próprios
Prejuízo do exercício

Distribuição do valor adicionado

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas explicativas às
demonstrações contábeis para os
exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional
A IGB Eletrônica S.A. – em Recuperação Judicial (“IGB” ou “Companhia”) é uma Sociedade Anônima de
Capital Aberto com sede na Avenida Açaí, 875, Bloco C, na cidade de Manaus – AM, atualmente com a
operação principal de locação e administração de imóveis comerciais e industriais próprios, os quais os
principais são seus 3 (três) parques industriais, na Zona Franca de Manaus.
Plano de Recuperação Judicial
Em 27 de abril de 2018, a Companhia ajuizou pedido de Recuperação Judicial perante a Comarca de
Manaus, Estado do Amazonas. Em 9 de maio de 2018, o juiz deferiu o processo de Recuperação
Judicial, sendo publicada no Diário Oficial da União em 14 de maio de 2018.
O Plano de Recuperação Judicial da Companhia, foi aprovado em Assembleia Geral de Credores
realizada em 11 de dezembro de 2019, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, pela maioria de
todas as classes de Credores, exceto na “Classe II”, em que foi regulamente aprovado por valor, mas no
critério “por cabeça”, aprovado pela metade dos Credores votantes (50%), situação reconhecida pelo
juízo e solucionada com base no princípio da “preservação da Empresa”, que resultou na ratificação e
homologação do Plano de Recuperação Judicial, que se encontra à disposição dos acionistas e do
mercado em geral, no site da Companhia e no site da CVM (vide Nota Explicativa no 18).
A Homologação da Recuperação Judicial ocorreu em 19 de dezembro de 2019 com sua publicação em
2020, e que posteriormente a essa publicação houve manifestações de credores quanto a decisão, o que
pode alterar alguns pontos aprovados, os reflexos da aprovação do Plano e o reperfilamento do
endividamento das Companhias, só serão refletidos, assim que todos os pontos já estiverem pacificados.
Capital circulante líquido negativo
As demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, em 31 de dezembro de 2020 apresentaram o
capital circulante líquido negativo no montante de R$ 407.693 e R$ 413.491, respectivamente (R$ 58.933
e R$ 87.249, em 31 de dezembro de 2019 respectivamente), decorrente de prejuízos recorrentes, o que
levou a Administração ao processo de recuperação judicial. A Administração da Companhia acredita que
com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pelos Credores, trarão os resultados esperados e
proporcionarão a equalização do fluxo financeiro da Companhia e de suas Controladas.
As demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, da Companhia foram preparadas no
pressuposto à continuidade normal das suas atividades e de suas Controladas, não contemplando
nenhum ajuste nos ativos e passivos que seriam aplicáveis caso a Companhia estivesse em situação de
liquidação.
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Cisão parcial da Companhia
Em conformidade com o plano de recuperação judicial da Companhia, A IGB Eletrônica S.A realizou
a cisão parcial de seus ativos para a constituição de Unidade Produtiva Isolada (“UPI”), composto
por créditos tributários de IPI (líquido de provisão para impairment) e outros créditos inadimplidos de
terceiros detidos pela Companhia, para a constituição da RJS S.A., conforme aprovado em
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de novembro de 2020 (“Cisão Parcial”). Para
referido fim, a data-base utilizada para cisão 20 de outubro de 2020.
Demonstração da cisão parcial dos ativos referente à RJS S.A:
Descrição

Valor

Ativo circulante
Contas a receber
(-) PCLD

24.519
(24.519)

Aluguéis a receber
(-) PCLD

520
(520)

Ativo não circulante
Impostos a recuperar

-

Total do ativo

-

2. Base de preparação
a)

Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas conforme as práticas
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação societária,
previstas na Lei no 6.404/76 com alterações da Lei no 11.638/07 e Lei no 11.941/09, e os
pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
e também conforme os padrões internacionais de contabilidade (“IFRS”) emitidos pelo
International Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações emitidas pelo International
Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”).
A Administração da Companhia afirma que todas as informações relevantes próprias das
demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, e somente elas, estão sendo
evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.
A emissão das demonstrações contábeis individuais e consolidadas foi autorizada pela Diretoria
em 30 de junho de 2021.

b)

Base de mensuração
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia e de suas controladas
foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros
mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

c)

Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas são apresentadas em Real, que é a
moeda funcional da Companhia e suas controladas. Todas as informações contábeis
apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado
de outra forma.

d)

Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as
normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que
afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
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Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a
estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em
quaisquer exercícios futuros afetados.
As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que
apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis individuais e
consolidadas e incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de
resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício, estão incluídas nas seguintes notas
explicativas:
•

Nota Explicativa no 08 – Impostos a recuperar

•

Nota Explicativa no 10 – Taxa Suframa

•

Nota Explicativa no 19 – Provisão para demandas judiciais.

3. Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas pela Companhia e suas
controladas, de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações
contábeis individuais e consolidadas.
a)

Base de consolidação
(i)

Controladas
As demonstrações contábeis das controladas são incluídas nas demonstrações contábeis
consolidadas a partir da data em que o controle, se inicia até a data em que o controle ,
deixa de existir. As políticas contábeis de controladas estão alinhadas com as políticas
adotadas pela Companhia.
Nas demonstrações contábeis individuais da controladora as informações contábeis de
controladas, são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial.

(ii) Transações eliminadas na consolidação
Saldos e transações entre empresas, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de
transações entre empresas, são eliminados na preparação das demonstrações contábeis
consolidadas. Ganhos não realizados, se houver, oriundos de transações com companhias
investidas registrado por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na
proporção da participação da Companhia nas controladas. Perdas não realizadas são
eliminados da mesma maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas
somente na extensão em que não haja evidência de perda por redução ao valor
recuperável.
b)

Moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para a respectiva moeda funcional da
Companhia e suas controladas pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e
passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data de
apresentação são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela
data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença entre o custo amortizado da
moeda funcional no começo do período, ajustado por juros e pagamentos efetivos durante o
período, e o custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do período de
apresentação.

c)

Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros da Companhia são representados pelo caixa e equivalentes de
caixa, aplicações financeiras vinculadas, contas a receber, partes relacionadas, fornecedores,
empréstimos, financiamentos, debêntures e concessão de serviço público.
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Os instrumentos financeiros foram reconhecidos de acordo com o CPC 48 (IFRS 9) –
Instrumentos financeiros, adotado pela Companhia em 1° de janeiro de 2018, conforme
Deliberação CVM 763/16.
O reconhecimento inicial desses ativos e passivos financeiros são feitos apenas quando a
Companhia se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos e são reconhecidos
pelo valor justo acrescido, para instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo por
meio do resultado, por quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis.
Após o reconhecimento inicial, a Companhia classifica os ativos financeiros como
subsequentemente mensurados ao:
•

Custo amortizado: quando os ativos financeiros são mantidos com o objetivo de receber os
fluxos de caixa contratuais e os termos contratuais desses ativos devem originar,
exclusivamente, fluxos de caixa decorrentes de pagamento de principal e juros sobre o
valor do principal em aberto;

•

Valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA): quando os ativos
financeiros são mantidos tanto com o objetivo de receber os fluxos de caixa contratuais,
quanto pela venda desses ativos financeiros. Além disso, os termos contratuais devem
originar, exclusivamente, fluxos de caixa decorrentes de pagamento de principal e juros
sobre o valor do principal em aberto;

•

Valor justo por meio do resultado (VJR): quando os ativos financeiros não são mensurados
pelo custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou quando
são designados como tal no reconhecimento inicial.

Os instrumentos financeiros são designados a mensuração pelo valor justo por meio do
resultado quando a Companhia gerencia e toma as decisões de compra e venda de tais
investimentos, com base em seu valor justo e de acordo com a estratégia de investimento e
gerenciamento de risco documentado pela Companhia.
Após reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado
quando incorridos, bem como os resultados de suas flutuações no valor justo.
A classificação dos ativos financeiros é baseada tanto no modelo de negócios da Companhia
para a gestão dos ativos financeiros, quanto nas suas características de fluxos de caixa.
Da mesma forma, a Companhia classifica os passivos financeiros como subsequentemente
mensurados ao custo amortizado ou pelo valor justo por meio do resultado. Os passivos
financeiros mensurados pelo custo amortizado utilizam o método de taxa de juros efetiva,
ajustados por eventuais reduções no valor de liquidação.
Desreconhecimento
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, quando a
obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo
financeiro existente é substituído por outro do mesmo mutuante em termos substancialmente
diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente modificados, tal troca ou
modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um
novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do
resultado.
(i)

Compensação de instrumentos financeiros
Os ativos financeiros e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é
apresentado no balanço patrimonial consolidado se houver um direito legal atualmente
aplicável de compensação dos valores reconhecidos e se houver a intenção de liquidar
em bases líquidas, realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente.
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d)

Contas a receber
(i)

Duplicatas a receber
As duplicatas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela
venda de mercadorias ou prestação de serviços no curso normal das suas atividades. Se o
prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são
classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa
efetiva de juros menos a provisão para perdas de crédito esperadas para o contas a
receber.

(ii) Provisão para perdas de crédito esperadas para contas a receber
A Companhia calcula a perda de crédito esperada para contas a receber, baseadas em dias
de atraso para agrupamentos de vários segmentos de clientes que apresentam padrões de
perda semelhantes e avaliações individuais de certos valores a receber.
O critério utilizado baseia-se inicialmente nas taxas de perda histórica observadas pela
Companhia. A Companhia revisa de forma prospectiva para ajustá-la de acordo com a
experiência histórica de perda de crédito. Em todas as datas de relatórios, as taxas de
perda histórica observadas são atualizadas e as mudanças nas estimativas prospectivas
são analisadas.
A avaliação da correlação entre as taxas de perda histórica observadas, as condições
econômicas previstas e as perdas de crédito esperadas são uma estimativa significativa.
A quantidade de perdas de crédito esperadas é sensível a mudanças nas circunstâncias e
nas condições econômicas previstas. A experiência histórica de perda de crédito da
Companhia e a previsão das condições econômicas também podem não representar o
padrão real do cliente no futuro. As informações sobre as perdas de crédito esperadas
sobre as contas a receber estão divulgadas na Nota Explicativa no 7.
e)

Imobilizado
(i)

Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável
(impairment) acumuladas, quando necessária.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de
ativos construídos pela própria Companhia inclui o custo de materiais e mão de obra direta,
quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que
esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração. Além disso, para
os ativos qualificáveis, os custos de empréstimos são capitalizados.
O software comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento é
capitalizado como parte daquele equipamento.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação
entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são
reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado.

(ii) Custos subsequentes
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do
item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente
irão fluir para a Companhia e suas controladas e que o seu custo pode ser medido de forma
confiável. O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado.
Os custos de manutenção no dia a dia do imobilizado são reconhecidos no resultado
conforme incorridos.
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(iii) Depreciação
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro
valor substituto do custo, deduzido do valor residual.
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às
vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que
mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no
ativo. Terrenos não são depreciados.
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada
encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança
de estimativas contábeis.
As vidas úteis estimadas dos itens significativos do ativo imobilizado para o exercício
corrente e exercícios comparativos são apresentadas a Nota Explicativa no 13.
f)

Redução ao valor recuperável (impairment)
(i)

Ativos financeiros (incluindo recebíveis)
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada
data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no
seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência
objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e
que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados
que podem ser estimados de uma maneira confiável.
A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o nãopagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor em
condições de que a Companhia e suas controladas não considerariam em outras
transações, indicações de que o devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o
desaparecimento de um mercado ativo para um título.
Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo custo
amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos
futuros fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juros efetiva original do ativo.
As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra
recebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu valor continuam sendo reconhecidos através
da reversão do desconto. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de
valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado.

(ii) Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia e suas controladas são
revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado.
O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em
uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa
futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da taxa de
desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao
período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo.
Quanto a outros ativos, as perdas de valor recuperável reconhecidas em períodos
anteriores são avaliadas a cada data de apresentação para quaisquer indicações de que a
perda tenha aumentado, diminuído ou não mais exista. Uma perda de valor é revertida caso
tenha havido uma mudança nas estimativas usadas para determinar o valor recuperável.
Uma perda por redução ao valor recuperável é revertida somente na condição em que o
valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de
depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.
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g)

Demais ativos circulantes e não circulantes
São demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os
rendimentos auferidos até a data do balanço.

h)

Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos
custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado.
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de
liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os
empréstimos e financiamentos estiverem em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de
juros.
Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição,
construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente,
demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda
pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão
resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser
mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa
no período em que são incorridos.
Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a
Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12
meses após a data do balanço.

i)

Provisões
(i)

Provisões para contingências
As provisões para contingências são reconhecidas quando:
(a) A Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de
eventos passados;
(b) É provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação;
(c) O valor tiver sido estimado com segurança.
As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é
determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma
provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer
item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários
para liquidar a obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo
é reconhecido como despesa financeira.

(ii) Perdas com investimentos
Para cálculo de equivalência patrimonial e consolidação foram utilizadas as informações
contábeis das controladas “Pokios” e “EBTD”, na mesma data-base de apresentação das
demonstrações contábeis consolidadas. As movimentações da controlada Pókios,
constituem-se, basicamente, na atualização e Administração de seus débitos tributários e
contingências.
j)

Demais passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais incorridos até a data do balanço.

k)

Benefícios a empregados
A Companhia não mantém benefícios pós-emprego aos seus empregados e não possui uma
política formal de participação nos resultados.
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l)

Arrendamento
A Companhia aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os
arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo
valor. A Companhia reconhece os passivos de arrendamento para efetuar pagamentos de
arrendamento e ativos de direito de uso que representam o direito de uso dos ativos
subjacentes.
Os principais contratos de arrendamento operacional referem-se ao aluguel de espaço da sede
da Companhia.
Arrendamentos em que a Companhia atua como arrendatária
Na data de início de um contrato de arrendamento, a Companhia reconhece um passivo relativo
aos pagamentos futuros de arrendamento (isto é, um passivo de arrendamento) e um ativo que
representa o direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (ou seja, o
ativo de direito de uso).
A Companhia mensura o passivo de arrendamento dos referidos contratos mencionados no
parágrafo inicial desta seção ao valor presente dos pagamentos de arrendamento
remanescentes, descontado, utilizando a taxa incremental de seus empréstimos, na data da
aplicação inicial.
Adicionalmente, a Companhia optou por utilizar as isenções propostas pela norma para
contratos de arrendamento cujo prazo se encerre em 12 meses a partir da data de adoção
inicial, e contratos de arrendamento cujo ativo objeto seja de baixo valor.

m) Receita de aluguéis e arrendamentos
O CPC 47 estabelece um modelo de cinco etapas para contabilização de receitas decorrentes
de contratos com clientes, de tal forma que uma receita é reconhecida por um valor que reflete a
contrapartida a que uma entidade espera ter direito em troca de transferência de bens ou
serviços para um cliente.
A receita das operações é apurada em conformidade com o regime contábil de competência.
Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. Atualmente,
as receitas da Companhia decorrem da locação de imóveis de sua propriedade que estão
situados principalmente na Zona Franca de Manaus, e estão disponíveis para locação.
Desta forma, a receita é reconhecida somente quando (ou se) a obrigação de desempenho for
cumprida, ou seja, quando o “controle” dos bens ou serviços de uma determinada operação é
efetivamente transferido ao cliente.
n)

Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras
e variação cambial ativa. A receita de juros é reconhecida no resultado através do método dos
juros efetivos.
As despesas financeiras abrangem despesas com juros e encargos sobre empréstimos e
variação cambial passiva. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à
aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no resultado
através do método de juros efetivos.

o)

Imposto de renda e contribuição social
As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os impostos
corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado,
exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no
patrimônio líquido.
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Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. O encargo de imposto de
renda e contribuição social corrente e diferido é calculado com base nas leis tributárias
promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data de elaboração do balanço patrimonial.
A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações
de impostos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável
dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado com base nos valores
estimados de pagamento às autoridades fiscais.
O imposto de renda e contribuição social corrente é apresentado líquido, no passivo, quando
houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem
o total devido na data do relatório.
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do
passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos
ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações contábeis. Entretanto, o imposto
de renda e contribuição social diferidos não são contabilizados se resultar do reconhecimento
inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma combinação de negócios, a
qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo
fiscal).
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são reconhecidos somente na
proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as
diferenças temporárias possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço
quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos
correntes, em geral quando relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade
fiscal.
p)

Resultado líquido do exercício por ação
O resultado líquido por ação básico é calculado por meio do resultado líquido da Companhia e a
média ponderada de ações em circulação durante o período. A Companhia não possui
instrumentos que poderiam potencialmente diluir o resultado por ação.

q)

Novos procedimentos contábeis
q.1) Novos procedimentos contábeis adotados
Durante o exercício de 2020, foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e o IASB a revisão das normas descritas abaixo, já vigentes no exercício de 2020.
Alguns pronunciamentos contábeis que se tornaram efetivos a partir de 1º de janeiro de
2020, tendo sido adotados e sem impactos significativos nos resultados e posição financeira
da Companhia.
•

Definição de negócios (alterações ao IFRS 3);

•

Definição de materialidade (alterações ao IAS 1 e IAS 8);

•

Reforma da taxa de juros referenciais (alterações ao IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7);

•

Alterações às referências à estrutura conceitual básica (várias normas);

•

Concessões relacionadas à COVID-19 (alterações à IFRS 16).

As alterações foram avaliadas e adotadas pela Administração da Companhia, e não houve
impactos em suas demonstrações contábeis quanto a sua aplicação.
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q.2) Novos procedimentos contábeis ainda não adotados
Novas normas, alterações e interpretações à normas existentes que não são efetivas ainda
e não foram adotadas antecipadamente pela Companhia (para as quais não se espera
impactos significativos no período de adoção inicial e que, portanto, divulgações adicionais
não estão sendo efetuadas):
•

IFRS 17 Contratos de seguros;

•

Alterações ao IFRS 17 Contratos de seguros (alterações ao IFRS 17 e IFRS 4);

•

Referências à Estrutura Conceitual;

•

Produtos antes do uso pretendido (alterações ao IAS 16);

•

Contratos onerosos – custo de cumprimento de um contrato (alterações ao IAS 37);

•

Ciclo anual de melhorias às normas IFRS 2018-2020 (alterações ao IFRS 1, IFRS 9,
IFRS 16 e IAS 41);

•

Classificação de passivo como circulante e não circulante (alterações ao IAS 1).

4. Entidades do grupo
As demonstrações contábeis consolidadas incluem as informações da Companhia e das seguintes
controladas:
% de participação
Controladas

31/12/2020

31/12/2019

Tipo de Consolidação

Pókios Armazéns Gerais Ltda

99,99%

99,99%

Integral

EBTD - Empresa Brasileira de Tecnologia Digital

99,99%

99,99%

Integral

RJS S.A

100,00%

-

Integral

Pókios Armazéns Gerais Ltda
Empresa controlada sem operações, controlada incorre em alguns custos legais que, atualmente, estão
sendo arcados pela Companhia. Os montantes estão devidamente formalizados por meio de contratos de
mútuo, sem prazo de vencimento, e são corrigidos pelo CDI.
EBTD – Empresa Brasileira de Tecnologia Digital
A Empresa Brasileira de Tecnologia Digital (“EBTD”) detinha, até 31 de dezembro de 2017, o
arrendamento da marca “Gradiente”, sendo que por meio desta empresa, o grupo pretendia retomar a
comercialização de produtos de eletrônica e reinserindo a marca Gradiente no mercado. Em virtude da
não alavancagem de suas operações, e como parte de um planejamento amplamente divulgado ao
mercado, em 31 de dezembro de 2017 a IGB tornou-se controladora desta empresa mediante a
incorporação de 99,99% de suas quotas, passando a ser a controladora final desta empresa, motivando
assim sua inclusão nas demonstrações contábeis consolidadas.
RJS S.A
A RJS S.A. é oriunda da Cisão Parcial da Companhia, resultando na constituição de uma nova
Sociedade Por Ações realizada em conformidade com o processo de recuperação judicial relacionado ao
desmembramento da alienação da “UPI Crédito IPI”; onde foi prevista a escrituração contábil e tributária
de créditos do IPI em valores nominais, que foi objeto do Mandado de Segurança no 00013678.2001.4.02.3200, devidamente aprovado pela da 12a Vara Cível da Comarca de Manaus – AM.
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5. Impactos causados pela COVID-19
A expansão da COVID-19 impactou severamente muitas economias mundiais. Em diversos países, as
empresas estão sendo forçadas a interromper ou limitar as operações por períodos longos ou indefinidos.
As medidas tomadas para conter a propagação do vírus, incluindo proibições de viagens, quarentenas,
distanciamento social e fechamento de serviços não essenciais, provocaram interrupções significativas
nas empresas em todo o mundo, resultando em uma desaceleração econômica. Os mercados de ações
globais também experimentaram uma grande volatilidade e um enfraquecimento significativo.
Os governos e os bancos centrais responderam com intervenções monetárias e fiscais para estabilizar as
condições econômicas.
A Administração da Companhia mapeou as atividades que podem ser realizadas remotamente, e passou
a adotar o home office para os profissionais cujas atividades possam ser realizadas de maneira remota.
O objetivo é permitir o isolamento diante da crise da pandemia e reduzir a exposição dos funcionários,
visando preservar a saúde e o bem-estar dos profissionais, familiares, prestadores de serviço e
sociedade em geral.
Com os efeitos cada vez mais intensos da pandemia do COVID-19 no mundo e no Brasil, a Companhia e
suas controladas comprometeram-se em manter todos os serviços neste período.
Como consequência da COVID-19 e na preparação dessas demonstrações contábeis, a administração
reavaliou se havia áreas adicionais de julgamento ou incerteza de estimativa, sendo:
•

Atualizou suas perspectivas econômicas para análise de redução ao valor recuperável de classes de
ativos financeiros e não financeiros e divulgações;

•

Conduziu processos internos para garantir consistência na aplicação do impacto esperado da
COVID-19 em todas as classes de ativos;

•

Avaliou os valores contábeis de seus ativos e passivos e determinou o impacto sobre eles,
impactados pela COVID-19; e

•

Considerou o impacto da COVID-19 nas divulgações das demonstrações contábeis da Companhia e
suas controladas.

Até o presente momento, a Companhia não teve impactos em sua operação decorrentes da pandemia do
COVID-19.

6. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
31/12/2020
Caixa e saldo em bancos
Aplicações financeiras
Total

Consolidado

31/12/2019

11.707

31/12/2020
98

31/12/2019

11.707

98

1

-

1

-

11.708

98

11.708

98

Os saldos de caixa e depósitos bancários compreendem basicamente numerários em espécie e
depósitos bancários disponíveis, respectivamente.
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7. Contas a receber
a)

Contas a receber de clientes
Controladora
31/12/2020
Duplicatas a receber (*)
PCLD (*)
Aluguéis a receber

Consolidado

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

24.519

49.063

49.063

49.063

(24.519)

(49.063)

(49.063)

(49.063)

451

959

451

959

PCLD

(190)

(710)

(190)

(710)

Total

261

249

261

249

Os valores de perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa foram registrados na rubrica
"despesas com vendas" na demonstração de resultado. Os valores de provisão para perda são
baixados quando não há expectativa de entrada de recursos por recuperação.
(*) A movimentação dos saldos referente as rubricas duplicatas a receber e PCLD na
controladora estão diretamente relacionadas com a cisão parcial da Companhia referente
ao processo de recuperação judicial, conforme descrito na Nota Explicativa no 1 e Nota
Explicativa no 4.

8. Impostos a recuperar
Controladora
31/12/2020

Consolidado

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Circulante
IPI a recuperar

67

67

67

67

Total

67

67

67

67

Não Circulante
Precatório IPI

(a)

984

984

984

984

Precatório Finsocial

(b)

1.401

3.231

1.401

3.231

2.385

4.215

2.385

4.215

Total

(a) Precatório – IPI Saldo originado a partir de créditos gerados nas operações de compra de matériasprimas destinadas à reposição para garantia de produtos, podendo ser compensado com tributos da
mesma natureza. A Companhia, por meio de seus assessores jurídicos, vem monitorando os valores
recebidos (penhorados automaticamente) e busca alternativas jurídicas para recebimento dos
valores.
(b) Precatório Finsocial (Telefunken) Em janeiro de 2011 foi expedido o Precatório da Telefunken (ação
que pleiteava a repetição de indébito da contribuição para o “Finsocial”). A Companhia obteve êxito
nos seus pleitos, ganhando o direito de ressarcimento da referida contribuição.
Todavia, o recebimento financeiro das parcelas deste ativo está bloqueado em virtude de um Auto
de Penhora ocorrido nos autos deste precatório, por conta das Execuções Fiscais nos.
2008.32.00.005640-2 e 2008.32.00.002185-0. A Companhia, por meio de seus assessores jurídicos,
vem monitorando os valores recebidos (penhorados automaticamente) e busca alternativas jurídicas
para recebimento dos valores.

9. Adiantamentos diversos
Os valores da rubrica contábil de “Adiantamentos diversos”, referem-se a adiantamentos efetuados a
prestadores de serviços, na sua maioria assessores jurídicos, para o Plano de Recuperação Judicial, que
são baixados para despesas no resultado do exercício na competência em que os serviços ocorrem.
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10. Taxa Suframa
Controladora
31/12/2020

Consolidado

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

100.670

Taxa Suframa - Processo 001.32.00.011339-2 (a)
1o Incontroverso

100.670

100.670

100.670

35.423

57.002

35.423

57.002

101.849

101.089

101.849

101.089

(200.670)

(97.627)

(200.670)

(97.627)

(37.272)

-

(37.272)

-

-

161.134

-

161.134

1o Incontroverso

-

53.112

-

53.112

(-) Baixas

-

(30.232)

-

(30.232)

Total

-

22.880

-

22.880

Total líquido

-

184.014

-

184.014

Incontroverso Matriz
Incontroverso Incorporadas
(-) Baixas
(-) Provisão para perdas
Total
Taxa Suframa - Processo 2001.32.00.000902-4 (b)

A rubrica contábil “Taxa Suframa” está fundamentada no posicionamento de seus assessores jurídicos,
cuja Administração da Companhia ingressou com duas ações de “repetição de indébito” contra a
Suframa - Superintendência da Zona Franca de Manaus (autarquia Federal) em decorrência do
recolhimento indevido da “Taxa Suframa” no período compreendido entre 5 de junho de 1991 e
14 de dezembro de 1999. O detalhamento e os desfechos de cada um dos processos estão comentados
a seguir:
(a) Processo no 2001.32.00.011339-2
Em 11 de junho de 2011, foi proferida decisão definitiva sobre o mérito da discussão judicial pelo
Supremo Tribunal Federal – STF, com “trânsito em julgado” a favor da Companhia. Contudo, estava
pendente discussão quanto à forma de atualização deste ativo, e consequentemente, atribuição de seu
correto valor de realização. Na medida em que as discussões jurídicas foram progredindo, foram
expedidas decisões “com trânsito em julgado” determinando “valores incontroversos” a serem pagos para
a Companhia, os quais descrevemos, detalhadamente a seguir:
1o Incontroverso
No 2o semestre de 2014 foi proferida decisão do Tribunal Regional Federal de São Paulo, da Primeira
Região, indicando como valor “incontroverso” a ser pago por referida autarquia o montante de R$ 75.465
(montante original do débito até novembro de 2012). Inclusive, os referidos valores foram reconhecidos
pela própria Autarquia como devidos à Companhia.
Após decisão que definiu o valor incontroverso a ser pago, e com base em sentença proferida em
22 de setembro de 2015 pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região - Seção Judiciária do Estado
do Amazonas, a Companhia procedeu à correção monetária deste montante, baseando-se nos critérios
de atualização previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com aplicação do INPC de 06/1991 a
11/1991, do IPCA – Série Especial em 12/1991, da UFIR de 01/1992 a 01/1996 e exclusivamente da
Selic a partir de 01/1996”.
No último trimestre de 2017, a Companhia tomou conhecimento do pagamento do precatório expedido.
Todavia, diversas ações trabalhistas foram abatidas deste crédito, diretamente na fonte, motivo pelo qual
o saldo remanescente deste ativo em 31 de dezembro de 2019 é R$ 86.609 (R$ 83.072 em
31 de dezembro de 2018).
Tendo em vista que o valor total executado pela Companhia referente a este primeiro processo,
representava o montante de R$323.366 (valor original), a Companhia permaneceu discutindo a “parcela
incontroversa” deste ativo, porém sem registrá-lo contabilmente, até que houvesse decisões finais quanto
ao seu desfecho. Adiante, estão comentados os detalhes quanto ao “2o incontroverso” registrado pela
Companhia.
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2o Incontroverso
Conforme comentado anteriormente, o “2o incontroverso” representa a continuidade das discussões
relativas ao processo no 2001.32.00.011339-2, e sua origem refere-se: (i) repetição de indébito referente
aos recolhimentos realizados pela Matriz da Companhia, que não haviam sido pagos no momento da
quitação do 1o Incontroverso; (ii) repetição de indébitos originadas a partir de empresas incorporadas
pela Companhia; e (iii) valores recolhidos pelas filiais da IGB (extintas, à época).
Em outubro de 2015 foi proferida sentença de mérito julgando parcialmente procedentes os Embargos de
Execução opostos pela Suframa contra a Companhia, visando o não reconhecimento de tais débitos.
Contudo, na referida sentença, a juíza reconheceu como devidos à Companhia as repetições de indébito
relativas a: (i) repetição de indébito referente aos recolhimentos realizados pela Matriz da Companhia,
que não haviam sido pagos no momento da quitação do 1o Incontroverso; (ii) repetição de indébitos
originadas a partir de empresas incorporadas pela Companhia. Entretanto, nesta sentença não foram
reconhecidos como devidos os pleitos relativos aos valores executados pelas filiais extintas.
Considerando que, na opinião dos assessores jurídicos da Companhia, a sentença havia sido omissa no
que se refere ao encerramento das filiais e, consequente “transferência” dos direitos e deveres para a
matriz, a Companhia apresentou Embargos de Declaração os quais foram julgados em
08 de junho de 2016 favoráveis à Companhia para o fim de reconhecer o direito da matriz à repetição de
indébito dos valores recolhidos pelas filiais, tendo em vista que as filiais foram extintas.
Diante da sentença proferida nos embargos de declaração, todo o valor original executado de
R$ 323.366, cuja base é novembro 2012, passou a ser integralmente reconhecido em 1a instância.
Por fim, considerando que a Suframa não recorreu da sentença na parte que reconhece os créditos
relativos as empresas incorporadas, a IGB peticionou ação requerendo a expedição de certidão de
trânsito em julgado parcial para posteriormente requerer a expedição de ofício requisito do 2o valor
incontroverso. A certidão de trânsito em julgado parcial foi elaborada, e com isso a IGB requereu a
expedição de ofício quanto ao 2o valor incontroverso (que corresponde aos valores devidos à título de
repetição de indébitos a empresas incorporadas pela Companhia), somado ao valor relativos à matriz
que não foi pago no momento da quitação do 1o Incontroverso, no total de R$ 137.272 mil.
Houve determinação de expedição de precatório que foi inscrito para pagamento durante o exercício de
2021.
Parcela controversa em discussão (não reconhecida contabilmente).
Com relação à “parcela controversa” deste ativo, em razão dos valores já reconhecidos (1o e 2o
Incontroversos), atualmente a Companhia aguarda decisão do Tribunal Regional Federal da 1a Região –
TRF 1 sobre a parte “Controversa” (objeto de recurso de apelação por parte da Suframa).
Conforme mencionado anteriormente, a parcela controversa corresponde apenas aos valores recolhidos
pelas filiais da Companhia (extintas, à época). Dessa forma, a Companhia aguarda o julgamento do
Recurso de Apelação da Suframa, com o consequente trânsito em julgado da sentença proferida em
primeira instância no julgamento dos embargos de declaração para o fim de requerer a expedição de
ofício requisitório no valor ainda a ser calculado pela contadoria e peritos contratados. Por não haver
decisão definitiva sobre essa questão, a Companhia não realizou nenhum registro contábil desta “parcela
controversa” em suas demonstrações contábeis.
Valores contábeis líquidos reconhecidos – detalhamento
No quadro a seguir, está demonstrado o valor contábil das baixas deste ativo, considerando as cessões e
liquidações de débitos trabalhistas mencionadas anteriormente:
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Descrição

Controladora
31/12/2020
31/12/2019

Consolidado
31/12/2020
31/12/2019

Taxa Suframa - Processo 2001.32.00.011339-2 (a)
100.670

100.670

35.423

57.002

35.423

57.002

101.849

101.089

101.849

101.089

(59.734)

(59.734)

(59.734)

(59.734)

(2.775)

(2.775)

(2.775)

(2.775)

Honorários de prestação de serviços

(24.100)

(21.057)

(24.100)

(21.057)

Processos trabalhistas

(14.061)

(14.061)

(14.061)

(14.061)

(37.272)

-

(37.272)

-

(100.000)

-

(100.000)

-

1º Incontroverso
Incontroverso Matriz
Incontroverso Incorporadas

100.670

100.670

( - ) Baixas
Fornecedores/credores
Bancos

( - ) Provisão para perda
( - ) Baixa venda BTG
Total

-

161.134

-

161.134

Abatimentos realizados – acordos celebrados com credores
Conforme mencionado na Nota Explicativa no 1, a Companhia realizou, diversos acordos e cessões com
credores, nas quais ofereceu, como forma de pagamento, os ativos oriundos a partir deste processo.
Sendo assim, a Companhia reconhece contabilmente os valores dessas cessões, realizando a baixa
contábil das cessões pactuadas junto às contas de fornecedores e credores a pagar, reclassificando tais
parcelas como contas redutoras dos créditos Suframa a receber. Portanto, os saldos de repetições de
indébito incontroversos a receber, estão sendo apresentados de forma líquida, considerando as cessões
celebradas e demais compromissos já firmados.
Liquidação de processos trabalhistas
No decorrer dos anos a Companhia buscou liquidar o seu passivo trabalhista descoberto com este
crédito. Assim, nos últimos exercícios, diversas reclamações trabalhistas foram garantidas mediante
penhora no rosto dos autos do processo. Em 31 de dezembro de 2016 o Dr. Juiz do processo determinou
que todas as penhoras trabalhistas registradas até aquela data, fossem devidamente quitadas
considerando o caráter alimentar desses créditos, destacando na decisão que os créditos dessa
natureza, estão revestidos pela preferência sobre os demais. Com isso, durante o último trimestre de
2017, quando tais débitos foram efetivamente depositados em contas vinculadas, foram realizadas a
quitação de reclamações trabalhistas movidas contra a Companhia.
Honorários de Prestadores de Serviços
A Companhia reconhece como conta redutora os honorários contratuais e advocatícios em razão do êxito
na demanda patrocinada contra a Suframa do crédito reconhecido pela Companhia,
Baixa Venda BTG
Em 15 de setembro de 2020, os direitos do UPI Suframão foram arrematados pelo valor de R$ 100.000
pelo Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados Alternative Assets III – Fundo BTG,
representado por sua administradora, BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.
Provisão para Perda
Conforme calculado pela administração baseado nos termos do leilão eletrônico existe a possibilidade de
recebimento de valor adicional ao valor mínimo garantido e recebido na respectiva transação de
R$ 37.272 mil, contudo a administração efetua a provisão do saldo remanescente devida à incerteza da
realização dos créditos e de suas correções.
(b) Processo no 2001.32.00.000902-4
Em 21 de março de 2014, foi proferida decisão definitiva sobre o mérito da discussão judicial pelo
Supremo Tribunal Federal – STF, com “trânsito em julgado” a favor da Companhia, cujo valor original
pleiteado à época, era R$ 76.692 (de acordo com os cálculos de assessores jurídicos e peritos contábeis
contratados pela Companhia).
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Em 21 de agosto de 2014, foi distribuída a Ação de Execução, objetivando a execução da quantia de
R$ 77.842 (valor este atualizado até agosto de 2014). A referida ação de execução foi registrada sob o
no 0012706- 62.2014.4.01.3200.
A Suframa foi devidamente citada, oportunidade na qual opôs Embargos à Execução em
10 de agosto de 2014, os quais foram registrados sob o no 0013926-95.2014.4.01.3200. Nos embargos à
execução a Suframa reconheceu como devido o montante de R$ 46.102 (valor à época).
Em resumo, os embargos à execução versam somente sobre a forma de correção do crédito da
Companhia, tendo em vista que o cálculo apresentando pela Companhia tomou por base os índices de
atualização de repetição de débitos tributários (conforme manual de cálculo do TRF1), ao passo que a
Suframa utilizou os índices das ações condenatórias em geral. Em março de 2015, foi proferida sentença
julgando Procedentes os Embargos à Execução opostos pela Suframa para o fim de reconhecer o crédito
da IGB no valor de R$ 46.102. Na referida sentença, determinou-se que o ofício requisitório de
pagamento do referido montante, fosse expedido independentemente de interposição de recurso de
apelação pelas partes, sendo que neste momento, a Companhia realizou o reconhecimento contábil
deste ativo, considerando os mesmos preceitos técnicos comentados em relação ao 1o processo,
comentado anteriormente.
Com a anuência das partes, foi expedido ofício requisitório no valor de R$ 47.263, o qual a Companhia
tomou conhecimento de sua expedição no último trimestre de 2017. Referido montante, atualizado
monetariamente em 31 de dezembro. de 2019, totaliza a importância de R$ 53.112, o qual consta
registrada em seu ativo não circulante.
Valores contábeis líquidos reconhecidos – detalhamento
Descrição
Taxa Suframa - Processo 2001.32.00.000902-4 (b)
1º Incontroverso
( - ) Baixas
Fornecedores/credores
Bancos
Honorários de prestação de serviços
Pagamentos Extra-Concursais
Total

Controladora
31/12/2020
31/12/2019

Consolidado
31/12/2020
31/12/2019

53.112

53.112

53.112

53.112

(3.255)
(13.000)
(13.977)
(22.880)
-

(3.255)
(13.000)
(13.977)

(3.255)
(13.000)
(13.977)
(22.880)
-

(3.255)
(13.000)
(13.977)

22.880

22.880

Abatimentos realizados – acordos celebrados com credores
Conforme mencionado na Nota Explicativa no 1, a Companhia realizou, diversos acordos e cessões com
credores, nas quais ofereceu, como forma de pagamento, os ativos oriundos a partir deste processo.
Sendo assim, a Companhia reconhece contabilmente os valores dessas cessões, realizando a baixa
contábil das cessões pactuadas junto às contas de fornecedores e credores a pagar, reclassificando tais
parcelas como contas redutoras dos créditos Suframa a receber. Portanto, os saldos de repetições de
indébito incontroversos a receber, estão sendo apresentados de forma líquida, considerando as cessões
celebradas e demais compromissos já firmados.
Liquidação de processos trabalhistas
No decorrer dos anos a Companhia buscou liquidar o seu passivo trabalhista descoberto com este
crédito. Assim, nos últimos exercícios, diversas reclamações trabalhistas foram garantidas mediante
penhora no rosto dos autos do processo. Em 31 de dezembro de 2016 o Dr. Juiz do processo determinou
que todas as penhoras trabalhistas registradas até aquela data, fossem devidamente quitadas
considerando o caráter alimentar desses créditos, destacando na decisão que os créditos dessa
natureza, estão revestidos pela preferência sobre os demais. Com isso, durante o último trimestre de
2017, quando tais débitos foram efetivamente depositados em contas vinculadas, foram realizadas a
quitação de reclamações trabalhistas movidas contra a Companhia.
Honorários de Prestadores de Serviços
A Companhia reconhece como conta redutora os honorários contratuais e advocatícios em razão do êxito
na demanda patrocinada contra a Suframa do crédito reconhecido pela Companhia,
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Pagamentos Prestadores de Serviços e Credores Extraconcursais
Referem-se a pagamentos efetuados a prestadores de serviços, na sua maioria assessores jurídicos,
para o Plano de Recuperação Judicial e Credores Extraconcursais.
Parcela controversa em discussão (não reconhecida contabilmente)
Com relação à “parcela controversa” deste ativo, contra a sentença parcialmente desfavorável à
Companhia, foi interposto “Recurso de Apelação”, o qual aguarda julgamento pelo Tribunal Regional
Federal da 1a Região – TRF 1. Em resumo, a parcela “controversa”, correspondente ao valor que não foi
reconhecido como devido pela Suframa. O valor exato do crédito só será calculado após a decisão, com
base nos cálculos da contadoria e peritos contratados. Por não haver decisão definitiva sobre essa
questão, a Companhia não realizou nenhum registro contábil desta “parcela controversa” em suas
demonstrações contábeis.

11. Depósitos e cauções
Controladora
31/12/2020

Consolidado

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Depósitos judiciais

4.647

4.392

4.677

Depósitos vinculados à Recuperação Judicial

7.504

-

7.504

-

12.151

4.392

12.181

4.423

Total

4.423

12. Investimentos (provisão para perdas)
a)

Composição dos saldos
Controladora
Ativo
Investimentos em participações

b)

31/12/2020

Passivo
31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Pókios Armazéns Gerais Ltda

-

-

(3.945)

(3.937)

EBTD - Empresa Brasileira de
Tecnologia Digital

-

-

(58.199)

(67.351)

RJS S.A

-

-

-

-

Total dos investimentos

-

-

(62.144)

(71.288)

Movimentação dos saldos
Saldos em
2019
Pókios Armazéns Gerais Ltda
EBTD - Empresa Brasileira de Tecnologia Digital
RJS S.A
Total

Equivalência
patrimonial

Saldos
em 2020

(3.937)

(8)

(3.945)

(67.351)

9.152

(58.199)

-

-

-

(71.288)

9.144

(62.144)
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c)

Informações das controladas e controladas em conjunto
Pókios Armazéns
Gerais Ltda

Empresa Brasileira de
Tecnologia Digital

RJS S.A.

Ativo circulante

-

13

0

Ativo não circulante

-

31

-

Total do ativo

-

44

-

Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido

892

4.921

3.053

53.323

-

(3.945)

(58.200)

0

-

44

-

(45)

9.189

-

Total do passivo e patrimônio líquido
Lucro/(prejuízo) do exercício

A data de encerramento do exercício social das controlada e controlada em conjunto é a mesma da
controladora.

13. Imobilizado
Controladora e Consolidado
Taxa anual de
deprec. - %
Terrenos

2020
Custo

CPC01

2019

Depreciação

Líquido

Líquido

25.608

-

25.608

25.608

4%

60.192

(35.062)

25.130

27.538

Máquinas e equipamentos (*)

4%

32.588

(25.740)

34

34

Móveis e utensílios

10%

5.375

(5.374)

1

2

Equipamentos de informática

24%

36.767

(36.749)

18

7

Aparelhos e instrumentos

12%

12.403

(12.403)

-

-

Ferramentas

13%

15.698

(15.698)

-

-

Instalações

10%

14.487

(14.487)

-

-

(145.513)

50.791

53.189

Edifícios

Total

203.118

(6.814) .

(6.814)

Máquinas e equipamentos
(*) A Companhia constituiu, e mantém provisão para redução a valor recuperável no montante de
R$6.814 desde 2018, que corresponde ao valor residual de seus maquinários pertencentes à
operação descontinuada de fabricação, comercialização e vendas de produtos eletrônicos, visto que
os mesmos, atualmente, não representam fontes de geração de caixa para a Companhia e suas
controladas.
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Terrenos e edifícios
Durante o exercício de 2018, visando o pleno atendimento ao CPC-01, a Companhia contratou empresa
especializada independente para avaliação de possíveis impactos quando a redução a valor recuperável
em seus terrenos e edifícios. Com base no laudo emitido pela referida empresa especializada, não foram
identificadas quaisquer necessidades de complemento da provisão para desvalorização.

Terrenos

Edifícios

Máquinas e
equipamentos

Moveis e
utensílios

Equipamentos
de Informática

Outros
ativos

36.755

42.588

Custo
Saldo em
31/12/2019

25.608

60.192

32.588

5.375

“Impairment” –
CPC 01

-

-

-

-

-

-

Adições

-

-

-

-

12

-

Baixas

-

-

-

-

-

-

25.608

60.192

32.588

5.375

36.767

42.588

Saldo em
31/12/2019

-

(32.654)

(32.554)

(5.373)

(36.748)

(42.588)

Adições

-

(2.408)

-

(1)

(1)

-

Saldo em
31/12/2020

-

(35.062)

(32.554)

(5.374)

(36.749)

(42.588)

Saldo em
31/12/2019

25.608

27.538

34

2

7

-

Saldo em
31/12/2020

25.608

25.130

34

1

18

-

Saldo em
31/12/2020
Depreciação
acumulada

Valor líquido

14. Fornecedores
Controladora
31/12/2020

Consolidado

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Nacionais

7.005

3.488

8.775

17.387

Total

7.005

3.488

8.755

17.387

A rubrica Fornecedores, registrada em 31 de dezembro de 2020, se refere aos fornecedores correntes
que atualmente concentram-se em prestações de serviços gerais e de assessoria jurídica, sendo
classificados como passivo circulante devido ao vencimento em curto prazo (até 12 meses).
Em 2020 houve um acréscimo significativo das despesas com assessores legais e consultores para
cumprimento da recuperação judicial, como descrito na Nota Explicativa no 23.
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15. Obrigações trabalhistas
Controladora
31/12/2020

Consolidado

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Encargos sociais a recolher

2.676

1.825

4.834

12.056

Total

2.676

1.825

4.834

12.056

Os encargos sociais a recolher referem-se a verbas de INSS, FGTS, Contribuição Sindical e SESI-Senai
a recolher, que se encontram em atraso, mas devidamente atualizadas de multa e juros (Selic).”

16. Obrigações tributárias
Controladora
31/12/2020
PIS e Cofins (*)

Consolidado

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

10.381

6.484

10.425

6.804

8.801

8.697

10.282

10.141

ICMS (*)
IRRF (*)

1.695

536

1.860

2.663

IPTU (*)

31.826

30.186

31.826

30.186

Taxa de alvará a pagar

8.227

8.006

8.227

8.006

ISS (*)

1.280

-

1.368

-

Demais débitos (**)

347.276

637

347.281

909

Total

409.486

54.546

411.269

58.709

(*) Referem-se a débitos fiscais não inclusos em programas de parcelamentos. Esses débitos estão em
atraso, porém estão sendo corrigidos de acordo com os índices pertinentes a cada um deles.
(**) Débitos com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e valores registrados como
parcelamento Refis da Crise em 2019 não deferidos pela Receita Federal e que foram transferidos à
rubrica de obrigações tributárias (Nota Explicativa nº 17).

17. Impostos parcelados
Controladora

Consolidado

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Parcelamento transação excepcional demais débitos.

77.567

-

77.657

-

Parcelamento transação excepcional débitos
previdenciários

21.757

-

28.865

-

102

142

110

142

PPI - Programa de parcelamento
PERT

-

35.032

-

35.279

1.017

1.069

1.066

1.493

Parcelamento CVM

-

577

-

577

Parcelamento Ibama

-

71

-

71

Parcelamento Refis da Crise - Reabertura do prazo

-

367.350

-

367.451

100.443

404.241

108.066

405.013

PEP - Programa especial de parcelamento

Total

Controladora
31/12/2020
Circulante

Consolidado

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

211

225

267

281

Não circulante

100.232

404.016

107.799

404.732

Total

100.443

404.241

108.066

405.013
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Até 2019, a Companhia registrava em seu passivo valores referentes ao Parcelamento Refis da Crise –
Reabertura do prazo de adesão – Lei no12.865/2013 (R$367.350 na controladora e R$367.451
consolidado) e Programa especial de regularização tributária (“PERT”) – Lei no 13.496/2017 (R$35.032
na controladora e R$35.279 consolidado), contudo não obteve o efetivo deferimento, portanto esses
passivos foram transferidos para à rubrica de obrigações tributárias.
Em 16 de dezembro de 2020 a Companhia deu início a restruturação de seus débitos fiscais aderindo ao
Programa de Parcelamento de Transação Excepcional dos Débitos Previdenciários e Demais Débitos, de
acordo com os valores apresentados em comprovante de adesão a negociação emitido pela
Procuradoria Regional da Fazenda Nacional.
A Companhia informa que a Nova Lei de Falência e de Recuperação Judicial que foi aprovada no início
de 2021 permite novos parcelamentos com melhores condições e prazo. Com isso a Companhia buscará
a quitação da totalidade de seus Débitos Fiscais.

18. Credores
Controladora

Consolidado

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Fornecedores

134.893

140.542

134.893

140.542

Bancos

354.942

357.139

354.942

357.139

3.193

4.902

3.193

4.902

36.064

32.771

36.064

32.771

529.092

535.354

529.092

535.354

Processos trabalhistas (i)
Atualização monetária – bancos e fornecedores (ii)
Total

(i)

O saldo de R$3.193 refere-se a processos trabalhistas que estavam provisionados como
contingências até 31 de março de 2018. Devido ao processo de revisão dos passivos da Companhia
para inclusão no plano de recuperação judicial, a administração avaliou que determinados processos
deveriam figurar como uma obrigação presente da Companhia, pois se tratava de processos
encerrados. Desta forma este montante foi reclassificado para a rubrica de Credores em
30 de junho de 2018.

(ii) A Companhia continua atualizando monetariamente os saldos de Fornecedores e Bancos, porém
com o advento da Recuperação Judicial, a Companhia, a partir do 2o trimestre de 2018, está
segregando essa atualização em outra rubrica contábil.
A partir do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, considerando a extinção do plano de
Recuperação Extrajudicial, a Companhia passou a concentrar na rubrica “Credores” a totalidade dos
débitos anteriormente inclusos no extinto plano, bem como, os débitos oriundos de prestadores de
serviços (essencialmente assessores jurídicos) que não estavam inclusos naquele plano, mas
possuíam seus prazos de vencimento indefinidos, em virtude de seus honorários estarem vinculados
ao sucesso em ações diversas da Companhia.
Os débitos anteriormente inclusos no referido plano, permaneceram sendo corrigidos segundo os
preceitos estabelecidos, ou atualizados de acordo com as negociações efetuadas ou a efetuar com
cada um desses credores. No 1o trimestre de 2018, a Companhia revisou suas bases de passivos a
pagar, e cálculos de correção monetária, e realizou ajustes, de forma prospectiva, visando adequar
suas obrigações a pagar às condições mais próximas à realidade de negociações com credores.
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18.1. Recuperação judicial
Em 27 de abril de 2018, a Companhia ajuizou pedido de Recuperação Judicial perante a Comarca de
Manaus, Estado do Amazonas.
Em 9 de maio de 2018, o juiz deferiu o processo de Recuperação Judicial, sendo publicada no Diário
Oficial da União em 14 de maio de 2018. Fato posterior, foram apresentadas impugnações de credores
quanto a comarca de competência para processamento da Recuperação Judicial; diante do teor das
impugnações, o Juízo entendeu por declinar a competência da comarca do Estado do Amazonas para a
Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Desta decisão, a recuperanda apresentou Agravo de
instrumento, tendo sido concedida a Liminar. Insta esclarecer que o referido Agravo de Instrumento,
aguarda julgamento pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, mas,
não obstante ao resultado do julgamento, com a concessão da Liminar, o processo de Recuperação
Judicial até a presente data, tem como foro de competência a Comarca de Manaus.
Em 12 de novembro de 2018, o Desembargador João de Jesus Abdala Simões, relator do processo,
acompanhado pelos demais Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, deram
provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada a fim de afastar a declinação de
competência em favor do juízo da comarca de São Paulo, SP, mantendo a 11a Vara Cível da Comarca
de Manaus competente para processar a Recuperação Judicial da Companhia.
O Plano de Recuperação Judicial da Companhia, foi aprovado em Assembleia Geral de Credores
realizada em 11 de dezembro de 2019, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, pela maioria de
todas as classes de Credores, exceto na “Classe II”, em que foi regulamente aprovado por valor, mas no
critério “por cabeça”, aprovado por metade dos votantes (50%), situação reconhecida pelo juízo e
solucionada com base no princípio da preservação da Empresa, que resultou na ratificação e
homologação do Plano de Recuperação judicial, que se encontra à disposição dos acionistas e do
mercado em geral, no site da Companhia e no site da CVM.
O Plano de Recuperação Judicial, prevê a realização de medidas que objetivam o reperfilamento do
endividamento das Companhias, a geração de fluxo de caixa operacional necessário ao pagamento da
dívida, a alienação de UPI e outros ativos expressamente indicados no Plano, a geração de capital de
giro e de recursos necessários para a continuidade das atividades das Companhias, devidamente
dimensionadas para a nova realidade.

19. Provisão para demandas judiciais
A Companhia e suas controladas são parte em ações judiciais e processos administrativos decorrentes
do curso normal das operações, envolvendo questões de aspectos tributários e atualmente está se
defendendo judicialmente de todos os autos de infração, processos administrativos, notificações e
reclamações trabalhistas em que estão envolvidas.
Até 2019, a Companhia mantinha em seus registros provisões referentes a demandas judiciais tributarias
e cíveis, não concretizadas, conforme as atualizações de seus assessores legais, que foram revertidas
em 2020.
Controladora
31/12/2020
Trabalhistas

Consolidado

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

1.189

1.232

3.482

3.525

Tributárias

-

81.741

147

87.532

Cíveis

-

23.655

-

30.570

1.189

106.628

3.629

121.627

Total

Demandas trabalhistas
Trata-se de reclamações movidas por ex-empregados da Companhia, pleiteando o pagamento, via de
regra, das seguintes demandas: (i) verbas rescisórias não pagas; (ii) depósito de FGTS não realizados;
(iii) horas Extras; (iv) dano moral (falta de pagamento); (v) vínculo empregatício, dentre outros.
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As ações/execuções em andamento, com expectativa de perda “provável”, totalizam o valor de R$ 1.189
mil (R$1.232 mil em 2019) na controladora e R$3.482 mil (R$3.525 mil em 2019) no consolidado, as
quais encontram-se integralmente provisionadas nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de
2020. Referidas ações/execuções em andamento, em sua maioria tramitam nas cidades de São Paulo e
Manaus.
Em decorrência do desdobramento da recuperação judicial da Companhia e reavaliação de todas as
obrigações já incluídas no rol de credores do Plano de Recuperação Judicial da IGB Eletrônica S.A
conforme processo em juízo, a Administração realizou uma avaliação detalhada da provisão para
demandas judiciais, por se tratar de contingências que não serão concretizadas e registrou na
controladora a reversão de provisões para demandas judiciais tributárias e cíveis no montante de
R$105.306 no exercício de 2020 (R$ 117.955 no consolidado).

20. Transações com partes relacionadas
Remuneração de pessoal-chave da Administração
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro 2020 e 31 de dezembro de 2019, não houve qualquer
remuneração ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal. A remuneração do pessoal chave da
Administração totalizou R$ 350 mil durante o exercício de 2020 (R$ 350 mil em 2019).
A Companhia e suas controladas não possui outros tipos de remuneração, tais como benefícios pós
emprego, outros benefícios de longo prazo ou benefícios de rescisão de contrato de trabalho.
Não há também planos de remuneração baseados em ações dos empregados não administradores
Controladora
2020
Contas a
Receber
Empresa Brasileira Tecnologia Digital (a)

Contas a
Receber

Contas a
Pagar

46.125

-

27.049

244

-

239

-

-

-

-

718

-

27.288

718

Pókios Armazéns Gerais Ltda. (b)
NPG Adm e Participações
Total

2019
Contas a
Pagar

46.369

-

Consolidado
2020
Contas a
Receber

2019
Contas a
Pagar

Contas a
Receber

Contas a
Pagar

Empresa Brasileira Tecnologia Digital (a)

-

-

-

Pókios Armazéns Gerais Ltda. (b)

-

-

-

-

NPG Adm e Participações

-

-

-

718

Total

-

-

-

718

(a) Empresa Brasileira de Tecnologia Digital
Débito formado essencialmente por mútuos financeiros, formalizado por contrato de mútuo, sem prazo de
vencimento e com correção pelo CDI. Com a transformação da EBTD em subsidiária da Companhia,
referido ativo foi eliminado para fins de consolidação.
(b) Pókios Armazéns Gerais
Mesmo não tendo operações, essa controlada incorre em alguns custos legais que, atualmente, estão
sendo arcados pela Companhia. Os montantes estão devidamente formalizados por meio de contratos de
mútuo, sem prazo de vencimento, e são corrigidos pelo CDI. Estes saldos são eliminados para fins de
consolidação das demonstrações contábeis.
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21. Patrimônio líquido (capital a descoberto)
Capital social
Em 31 de dezembro de 2020, o capital social autorizado pelo Conselho de Administração é de
R$ 41.000, sendo totalmente subscrito e integralizado, por meio de 12.504.967 (doze milhões,
quinhentos e quatro mil novecentos e sessenta e sete) ações ordinárias.
Dividendos
O Estatuto Social da Companhia prevê que pelo menos 25% do lucro líquido ajustado seja, anualmente,
distribuído aos acionistas a título de dividendos obrigatórios, na forma do artigo 202 da Lei das S.A.
Em 30 de Janeiro de 2007, foi aprovada pelo Conselho de Administração a política de dividendos da IGB
Eletrônica S.A., onde fica estabelecido o objetivo de se pagar um dividendo mínimo de 50% do lucro
líquido ajustado com base em suas informações semestrais ou anuais.

22. Receita operacional líquida
Controladora
31/12/2020

Consolidado

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Receita com locação de imóveis
(-) Deduções com impostos

5.770
(530)

5.275
(486)

5.771
(530)

5.278
(487)

Receita líquida

5.240

4.789

5.241

4.791

Receita bruta refere-se substancialmente a aluguéis auferidos pela IGB Eletrônica S.A. – em recuperação
judicial.

23. Despesas administrativas e gerais
Controladora
31/12/2020

Consolidado

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Gastos com pessoal

(5.493)

(2.003)

(6.074)

(3.618)

Serviços profissionais

(12.471)

(1.746)

(12.471)

(1.757)

(2.599)

(574)

(2.601)

(575)

(59.653)

(4.660)

(54.895)

(5.064)

Assessoria contábil
Assessoria jurídica (*)
Depreciação

(1.807)

(1.807)

(1.834)

(1.834)

Impostos e taxas de períodos anteriores (**)

(36.261)

-

(36.261)

-

Reversão de passivos contingentes (***)

105.306

-

117.955

-

Provisão Taxa Suframa (***)

(37.272)

-

(37.272)

-

Administrador judicial (****)

(11.172)

-

(11.172)

-

Outras despesas e receitas

(1.503)

(1.717)

(7.178)

(2.150)

(62.925)

(12.507)

(51.803)

(14.998)

Total

Em 2020 a Companhia teve um aumento nos gastos referente a serviços profissionais e assessoria
jurídica, relacionadas diretamente ao auxílio para implementação da recuperação judicial e assessoria
para a recuperação de créditos tributários e impostos.
(*) Principal impacto refere-se a pagamentos a advogados relativo a honorários de êxito na assessoria
dos Leilões das UPI's, conforme consta do Plano de Recuperação Judicial, bem como pagamentos a
advogados que auxiliaram na implementação do Plano de Recuperação Judicial.
(**) Principal impacto refere-se ao complemento das despesas com impostos devidos, que figuraram no
parcelamento da Transação Excepcional, aderido em dez/2020.
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(***) Principais impactos referem-se a reversão de provisões para contingências (cíveis e tributárias) no
montante de R$ 105.306 na controladora (R$ 117.955 mil no consolidado), conforme Nota Explicativa nº
19) e a provisão para possível perda devida à incerteza da realização dos créditos e de suas correções
referentes à Taxa Suframa no valor de R$ 37.272 (Nota Explicativa nº 10).
(****) Refere-se a pagamentos ao administrador judicial, Instituto de Perícias da Amazônia – INPEAM,
realizadas no exercício corrente.

24. Receitas (despesas) financeiras líquidas
Controladora
31/12/2020

Consolidado

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Receitas financeiras
Variações monetárias ativas (a)

5.703

(8.725)

5.694

(8.725)

Total

5.703

(8.725)

5.694

(8.725)

Variações monetárias passivas (b)

(42.548)

(46.127)

(44.543)

(49.929)

Total

(42.548)

(46.127)

(44.543)

(49.929)

Resultado financeiro

(36.845)

(54.852)

(38.849)

(58.654)

Despesas financeiras

(a) Na controladora e no consolidado o principal impacto refere-se a ajuste de deságio de recuperação
judicial no montante de R$ 5.694;
(b) Valores referentes à atualização de credores e de outros fornecedores, além dos juros e encargos
de parcelamento de impostos e impostos a recolher.

25. Instrumentos financeiros
A Companhia e suas controladas participam de operações envolvendo instrumentos financeiros com o
objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis. A administração
destes riscos é realizada por meio de definição de estratégias conservadoras, visando liquidez,
rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas
contratadas versus as vigentes no mercado.
A Companhia restringe a exposição a riscos de crédito associados a bancos e a caixa e equivalentes de
caixa, efetuando seus investimentos em instituições financeiras de primeira linha e com remuneração em
títulos de curto prazo. Os riscos de crédito em contas a receber são administrados por normas
específicas de análise de crédito e estabelecimento de limites de exposição por cliente.
Os instrumentos financeiros estão registrados em contas patrimoniais e são representados por caixa e
equivalentes de caixa, (Nota Explicativa no 6) contas a receber (Nota Explicativa no 7), cujos valores
estimados de mercado são substancialmente similares aos seus respectivos valores contábeis.
Risco de crédito
O risco de mercado está ligado ao impacto adverso sobre o valor dos ativos e passivos, causado por
oscilações de fatores, como taxa de juros ou taxas de câmbio. No caso da Companhia, este risco está
associado ao mercado imobiliário em Manaus que nos últimos anos andou muito aquecido. Isso gerou
investimentos por parte dos concorrentes, que construiriam e disponibilizam imóveis no mercado. O
excesso de oferta poderá reduzir as receitas de locação.
Risco de liquidez
O risco de liquidez representa a possibilidade de descasamento entre os vencimentos de ativos e
passivos, o que pode resultar em incapacidade de cumprir com as obrigações nos prazos estabelecidos.
A política geral da Companhia é manter níveis de liquidez adequados para garantir que possa cumprir
com as obrigações presentes e futuras e aproveitar oportunidades comerciais à medida que surgirem.
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Os instrumentos financeiros estão registrados em contas patrimoniais e são representados por caixa e
equivalentes de caixa (Nota Explicativa no 6) e contas a receber (Nota Explicativa no 7), cujos valores de
mercado são substancialmente similares aos seus respectivos valores contábeis.
Gestão de risco de capital
Os objetivos da Empresa ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de
continuidade de suas operações, para oferecer retorno aos seus acionistas e garantia às demais partes
interessadas, além de manter uma adequada estrutura de capital.
Risco de taxas de câmbio
Não há instrumentos financeiros de proteção vinculados com operações de compras de insumos, sendo
as variações das taxas de câmbio suportadas pela Companhia e suas controladas.
Operações com instrumentos derivativos
A Companhia e suas controladas não efetuaram operações em caráter especulativo, seja em derivativos,
ou em quaisquer outros ativos de risco.

26. Análise de sensibilidade
A Companhia está em processo de recuperação judicial, sendo o principal fator de risco que impacta a
precificação dos instrumentos financeiros em aberto não estão atrelados ao risco de mercado ou decisão
da Administração em decisões de movimentações financeiras e sim pela majoração do plano judicial
aprovado pela decisão judicial. Portanto, a Administração concluiu que divulgações adicionais
relacionadas a sensibilidades dos instrumentos financeiros da Companhia não são necessárias.

27. Informação por segmento
A Administração da Companhia, baseia suas decisões de negócios em relatórios financeiros preparados
nos mesmos critérios usados na preparação e divulgação destas informações contábeis. As informações
contábeis são regularmente revistas pela Administração da Companhia para tomada de decisões sobre
eventuais alocações de recursos. Portanto, a Administração concluiu que divulgações adicionais sobre
segmentos não são necessárias.

28. Cobertura de Seguros
A cobertura de seguros parcial para os bens do ativo imobilizado é realizada pelos locatários dos imóveis
a favor da Companhia. As coberturas de seguros existentes são consideradas pela administração como
suficientes para cobrir eventuais sinistros.

29. Eventos subsequentes
Em 09 de fevereiro de 2021, a Companhia concluiu o processo de venda da unidade RJS S.A.
(Nota Explicativa no 04) para o BTG Pactual S.A. no montante de R$ 120.000 em consonância ao plano
de recuperação judicial. O valor recebido pela Companhia equivale ao montante mínimo estipulado no
leilão para alienação judicial de unidades produtivas isoladas devidamente divulgada pelo órgão
competente.
O valor recebido será destinado para pagamento dos credores e quirografários do processo de
recuperação judicial, sendo assim, o respectivo montante referente à IGB foi depositado na conta de
deposito judicial até a conclusão do processo de quitação dos credores e quirografários.
*

*

*
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