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EXCELENTiSSIMA SENHORA DOUTORA JUiZA DE DIREITO DA VARA CiVEL 
DA COMARCA DE FLORES DE GOlAS- EST ADO DE GOlAS. -~-* 

Aut~e n°.: 367199-62.2012.809.0181 (2012.036.719-91 ) 
RE"f,ERA9"f' JUDICIAL 

' ;~ ~ \~ 
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,..,...-......\.. 

201 203671991/0036 

DATA : 13/03/2013 HORA : 14:58 
FAMILIA, SUC. INF.JUV. E CIVEL 

ABREU TERRAPLENAGEM E ESCAVAc;OES 

LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJIMF sob o n. 

49.364.953/0001-28, com sede a Rua Gaipa, Qd. 32, Lt. 01 , n. 80, Setor Santa 

Genoveva, Goi<3nia - Estado de Goias, representada por seu s6cio JOSE ABREU 

DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresario, portador da carteira de identidade 

Registro Geral n. 6.579.593-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n. 

808.901.218-34, residente e domiciliado a Rua Tamboril , Q. 130, L 63/65, casa 06, 

Setor Santa Genoveva, CEP.: 74.672-540, Goifmia - Goias (docs. 01 ), por 

intermedio de seu bastante procurador que a esta subscreve. Dr. Marcelo Antonio 

Borges, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/GO sob o n. 22.280, com 

enderec;o profissional localizado a Rua Presidente Kennedy, n. 408, Setor Sao Jose, 

Sao Luis de Montes Belos- Goias, CEP: 76.100-000 (docs. 02), local para onde 

devem ser encaminhadas as comunicac;Oes de estilo de todos os atos processuais 

conforme determina o artigo 9, inciso I, da Lei n. 11 .101/2005, vern a conspicua 

presenc;a de Vossa Exceh~ncia, com supedaneo na Lei n. 11.101 de 09 de fevereiro 

do ano de 2005, informar e requerer o que segue: 

Rua Presidente Kenned y, n• 408, Setor Sao Jose, Sao Luis de Montes Belos-GO 
T elefone/fax: (64) 3671-2207- CEP.: 76.100-

e-mail: juriscenter@gmail.com .{ 
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A Requerente e credora da empresa ATAC 

PARTICIPAvOES AGROPECUARIA S/A, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. a~\ 

02.816.598/0001-17, estabelecida nesta cidade, a qual esta em fase de~ 
RECUPERAvAO JUDICIAL deferida pela MM. Juiza de Direito da Comarca de 

Flores de Goias - Goias, na data de 08 de janeiro do ano de 2013, onde o 

Recuperador Judicial apresentou o credito de todos os credores na lista de credores 

apresentada as fls. 434/449 do Diario da Justi~ Eletronico do Tribunal de Justi~ do 

Estado de Goias, publicado em 26/0212013, Edi~o den. 1251- Seyao Ill. 

Assim, a Requerente tem a informar que ~ \1 
concorda com os valores apresentados de seu credito, especificamente as fls. 443 (k. ~tV 
do Diario da Justit;:a Eletronico do Tribunal de Justit;:a do Estado de Goias, publicado~ 

em 26/0212013, Edi<;ao de n. 1251 - Seyao Ill, onde o referido credito e 

quirografario. 

Outrossim, requer que todas as intima~s e 

demais questOes alusivas a presente demanda sejam encaminhadas ao procurador 

que a esta subscreve. 

Termos em que, 
Pede e Espera Oeferimento. 

De Sao Luis de Montes Belos- Goias, para Flores de Goias - Goias, em 08 de 
Mar90 do anode 2013. 

, 

1~llo-~ntonio Borges 
OABfGO 22.280 

Rua Presidente Kennedy, n• 408, Setor Sao Jose, Sao Luis de Montes Belos-GO 
Telefone/fax: (64) 3671-2207 - CEP.: 76.100-000 

e-m.ail; juriscenter@gmailcom J_/ 
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DOCS. 01 



CNPJ (MF) sob n.0 49.364.953/0001-28 

Os infra-assinados: JOSE ABREU DOS SANTOS. bras1leiro, separado 
judicialmente, comeraante, res1dente a Avenida 12 de Mar~o. n.• 501 Centro 
Palmeir6polisfTO, GEP. 77.365-000, portador da cedula de identidade RG N • 
6 579.593-3 SSP/SP e do GPF n.• 808.901.218-34. natural de Sao Paulo/SP 

WESLEY BARBOSA DASILVA, brasile1ro, solteiro, empresano, naSCido em 
07/02/1973, na cidade de Parana/TO, filho de Geraldo Jose da Silva e Aldaires 
Barbosa da Silva, portador da Gedula de ldentidade RG n.• 41 .409 2•. VIA SSP/TOe 
do CPF. 950.502.801-68, residente e domiciliada a Avenida 12 de Mar~o. n • 501 
Centro, Palmeir6polisfTO, CEP 77.365-000. 

S6clos da empresa sob a denomina~o social ABREU TERRAPLENAGEM E 
ESCAVA<;:OES LTDA., com sede na Rua 15, n.• 740- Centro- Palme1r6polisfTO, 
CEP. 77.365-000, inscnta no CNPJ (MF) sob n.• 49.364.95310001-28. com seus atos 
arquivados na MM Junta Comercial do Estado do Tocantlns - JUCETINS, NIRE n.• 
172.0023.399-2 em 14/10/2002, e alteraryaes n.• 17443360 em 2511112002, n ° 
17479787 em 18/01/2006, n• 17516435 em 21/10/2009 e n• 17529308 de 
27/1012010, resolvem alterar seu Contra to Sooal com as segu1ntes mod1ficaryaes· 

1•-A sede da sociedade que era na Cidade de Palmeir6polisfTO, na Rua 15, n • 
740- Centro - CEP.: 77.365-000, passara de ora em dia a Rua Gaipa, Quadra 32, 
Lote 01, Numero 80, Setor: Bairro Santa Genoveva, CEP: 74670-705, 
Goiania/GO. 

Face as modifica¢es ajustadas. consolida-se o·contrato soc1al, que passa a 
ter a segtrinte reda~o· 

PRIME IRA- A sociedade gira sob o nome empresarial ABREU TERRAPLENAGEM 
E ESCAVA<;:OES LTDA. -

SEGUNDA - A sede da sociedade e na Gidade de Goiiinla/GO, a Rua Gaipa, 
Quadra 32, Lote 01, Numero 80, Setor: Bairro Santa Genoveva, CEP: 74670-705 

TERCEIRA - 0 capital social e de RS 50.000,00 (cmqoenta mil rea1s), constituido de 
50 000 (cinqOenta mil) quotas no valor nominal de RS 1.00 (urn real) cada, e 

.. : . . 
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subscritos e integralizados pelos s6ctos em r.1oeua ..:llrot:nte do pais, e d istnbuido 
seguinte forma: 

:rJ 

SOCIOS QU~":"AS % TOTAL l> 
(_ 

JOSE ABREU DOS SANTOS 49.750 99,5% 49.750,00 )> 

WESLEY BARBOSA DASILVA 250 0.5% 250.00 
TOTAL 50.000,00 100% 50.000,00 ~ 

QUARTA - A sociedade tern durac;;ao por tempo indeterminado. lniciou sua:;~ 
atrvidades em 28 de setembro de 1981 . \Y 
QUINTA- A responsabilidade de cada s6cio e restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralizac;;ao do capital social. 

SEXTA - Os objetos da sociedade slio: Locac;;ao de maquinas de terraplenagem 
com operador (43.13-4100), Locac;;ao de maquinas de terraplenagem sem operador 
(77.32-2101) e transporte rodoviario de carga, interrnunicipal, interestadual e 
intemacional (49 30-2102), 

SETIMA - A Administra93o da sociedade cabe ao s6cio JOSE ABREU DOS 
SANTOS, com poderes e atribui¢es unica e exclusivamente para assuntos de . 
interesse da sociedade, o qual se incumbira de todas as opera<;:Oes da sociedade, · 
representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudictal, autorizado o uso ; 
do nome empresarial, vedado o uso do nome comercial, em atividades estranhas ao , 
interesse social ou assumir obriga<;:{)es seja em favor de qualquer dos quotistas ou ' · 
de teroeiros, como onerar ou alienar bens im6veis e moveis da sociedade, sem :' '; 
autoriza<;:lio do outro s6cio, podendo asstnar isoladamente. • • 

• 

OITAVA - 0 S6cio JOSE ABREU DOS SANTOS, tern direito a uma retirada mensa! 
a titulo de 'pr6-labore', fixado de comum acordo pelos s6cios, no inicio de cada 
exercicio social, respeita!JdO as normas fiscais vigentes e os seus hmites. 

NONA - Os s6cios participam dos lucros e perdas 11a proporc;;ao das respectivas 
quotas. 
§ unico: Os s6cios sao obrigados a reposiyao dos lucros e das quantias retiradas. a 
qualquer titulo, mesmo aquelas autorizadas no ~ontrato, quando tais Iueras ou 
quantias se distribulrem com prejuizo do capitaL 

DECIMA - As delibera<;:oes dos s6cios serno tomadas, obedecido ao que determina 
. o art. 1.076 do CC. 

§ unico - As delibera<;:{)es tomadas de conformidade com o presente contrato e ao 
amparo da lei vinculam todos os s6cios, ainda que ausentes ou dissidentes. 

DECIMA PRIMEIRA - 0 falecimento de qualquer dos quotistas nao dissolvera a 
sociedade, SJUe podera continuar com os herdeiros do de CuJus, salvo se o s6cio 
remanesaente optar pela dissoluc;;ao da mesma. 
§ 1° Ate que· se ultime, no processo de inventario, a partilha dos bens deixados pelo 
de cujus, incumbira ao inventariante, para todos os efeitos legais. a representa<;:ao 
ativa e passiva dos interessados perante a sociedade. 
§ 2• Os herdeiros, atraves de seu inventariante ou r:pr~~!~nt~·~ifial, poderao 
retirar-se da soctedade. ~~~~,~~~.~~ ~-,..., -. .• " . -...... 

"' ,. -- - ; '"l ~ ) 
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DECIMA SEGUNDA - A sociedade pode a ~ualquE:h r,;orr.en<o a~olr iiliae~. e outre 
estabelecimentos no pals ou fora dele, par ato de sua admmestrayao ou por 

deliberayao dos s6cios. . . . ~ 
DECIMA TERCEIRA- A retirada, exclusao ou enorte ao soceo, nao _a exeme, ou -~ 
seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigac;:oes soc1aes antenores. ate. do1 
anos ap6s averbada a resolutyao da sociedade. . 
§ unico: A retirada ou exclusao de s6cio, nao o ex1me tambem da responsab1hdade 
pelas obrigac;:oes sociais posteriores e em igual prazo como o prevesta nesta 
Clausula, enquanto nao se requerer a averbatyao da resolutyiio. 

DECIMA QUART A- 0 exercicio social coenc1dirfl como o ana civil. 
Ao termino de cada exercic1o social, em 31 de dezembro, o administrador prestara 
contas justificadas de sua administrayao, procedendo a elaboratyao do inventario, do 
balanyo patrimonial e do balanyo de resultado ecanOmico, dos Iueras liquidos ou 
prejuizos do exercicio, feitas as necessarias amort1zac;:oes e previs6es, o saldo 
porventura existente, terfl o destine que os s6cios houverem par bern determinar. 

DECIMA QUINTA- 0 administrador declara formalmente, sob as penas da lei, de 
que nao esta impedido de exercer a administrayao da sociedade, par lei especial, ou 
em virtude de condenayao criminal, ou par se encontrarem sob os efe1tos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos: ou par 
crime fa limentar, de prevaricac;:ao, peita ou subomo, concussao. peculate, ou contra • · 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa :, 
da concorrencia, contra as relaQOes de consume, fe publica, ou propriedade. ' ... 
DECIMA SEXTA- Os casas omessos serclo tratados pelo que regula a Lei 10.406/02 , , , 
- Livre II - C6digo Civil E Leg1slatyao complementar. '. , 

DECIMA SETIMA - As partes. de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de 
Gurupi/TO, renunciando Jl qualquer outre, per mais pnvilegiado que seja, para dirimir 
qualquer duvida que possa emergir deste documento. 

DECIMA OITAVA - As quotas sao indivisiveis e nM poderao ser ced1das ou 
transferidas a terceiros sem o cansentimento do outre s6cio, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condic;:Oes e prec;:o direito de preferencia para a sua 
aquisic;:ao se postas a venda, formalizando, ~e realizada a cessao delas, a alterayao 
contratual pertinente. . 

. 
E par estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em 03 (Ires) 

vias de igual tear e forma, na presenc;:a das testemunhiis abaixo, para que produza 
efeitos legais. 

, 

Palmeir6polis/TO, 10 de outubro de 2011 . 
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PROCURA<;AO AD JUDICIA 

OUTORGANTE: 

ABREU TERRAPLENAGEM E ESCAVA<;OES LTDA - ME, pessoa 
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 49.364.953/0001-
28, com sede a Rua Gaipa, Qd. 32, Lt. 01 , n. 80, Setor Santa Genoveva, 
Goiania - Estado de Goias, representada por seu s6cio JOSE ABREU 
DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresario, portador da carteira de 
identidade Registro Geral n. 6.579.593-3, expedida pela SSP/SP, inscrito 
no CPF sob on. 808.901 .218-34, residente e domiciliado a Rua Tambori l, 
Q. 130, L 63/65, casa 06, Setor Santa Genoveva, CEP.: 74.672-540, 
Goiania - Goias. 

OUTORGADO SOLIDARIO: 

MARCELO ANTONIO BORGES (OAB-GO n° 22.280); 

COM escrit6rio profissional situado na Rua Presidente Kennedy, n. 408, 
Setor Sao Jose, Sao Luis de Montes Belos- Goias, Fone (64) 3671 -2207, 
com CEP. : 76.100-000. 

PODERES: confere o(a) outorgante aos outorgados os mais amplos e 
gerais poderes, dentro dos respectivos limites legais, para agirem no foro 
em geral, com as clausulas "AD JUDICIA", previstas no art. 38 do CPC, 
mais os de receber, dar quitayao, podendo propor contra quem de direito 
as ay6es competentes e defende-lo(a) nas contrarias, seguindo umas e 
outras ate final decisao, usando dos recursos legais, acompanhando-os, 
podendo, ainda, concordar, desistir, transigir e confessar, tanto no foro 
civel quanto no criminal ou ainda extra-judicialmente, podendo usa-los em 
conjunto ou isoladamente, bern como representar o(a) outorgante perante 

"'""' quaisquer repartiyoes- publicas federais, estaduais, ou municipais, 
entidades autarquicas, cart6rios em geral, juntas co mercia is, etc., podendo 
ainda propor ayOeS cautelares e assecurat6rias de direito, requerer 
medidas de jurisdiyao graciosa, pedir correiyao em cart6rio ou juizo, 
substabelecer com ou sem reservas de iguais poderes. A presente 
procurayao e destinada especialmente PARA DEFENDER OS DIREITOS 
E INTERESSE$ DA OUTORGANTE PERANTE A COMARCA DE 
FLORES DE GOlAS - GOlAS. 

ia- Goias, 08 de Marya de 2.013. 

A ENAGEM E ESCAVA<;OES L TDA- ME 
NPJ/MF n. 49.364.953/0001-28 
:JOSE ABREU DOS SANTOS Jl 

CPF n. 808.901 .218-34 


