
Recibo de Quitação. 

declaro que ter recebido a integralidade dos valores que tenho habilitado nos 

autos da Recuperação Judicial n. 0303781 -85.2017.8.24.0011 , em tramite na 

Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado 

em assembleia de credores ocorrida em 08 de março de 2018, tendo sido 

devidamente homologado o plano de recuperação por Decisão Jud icial em 19 

de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido 

interposto embargos de declaração e cuja decisão f inal foi publicada em 15 de 

maio de 2018, sendo que o credito habilitado, inclusive FGTS, nos autos 

importavam em R$ 3 1- .o:::>":J 1 oo . ,-{ - _J__ 
I ),/JNJ".;1A Á 

~A~A~A~~~A~~·OO~~~· ~~~~~~A~()~AÀw_ ___ ~ _______ /-_~~----------------7-·~-~~~~==-----) . 
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla , 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

Reconheço como autfntica I( a) firrnl(s) de: 
SEBASTIAO BATISTA BOIATTO .. . . .. . . .. .. .. , , .. , ..•... :i~;~;;;:~~: ..•.......... 

liGIA REGINA PEREIRA - ESCREVENTE 
Emoi:Rf:J,2.5-Selo:Rfl,l5- IIS:O, l6&R$5,36 

Selo Digitei de Flecallzaçio: 
FKW36650·0KOM-NORMAL 

consulte 0f1 dados do ato em : selo.tjsc.jus.br 
o..,......,..., ''fl'"''ld~ w r.x., .. ,.,.,,, ('()f'\1(1~ r~~ onC<>O 4e !ldü1~"i'~ t-.J h."flt, ""'• d• ... ~ 

de 2019. 



,J 
' 

Reci b o de Qu itação. 

-- - . .... .. . .. . . -·- -

declaro que ter recebido a integralidade dos valores que tenho habili tado nos 

autos da Recuperação Judicia l n. 030378 1-85.201 7.8.24.0011, em tramite na 

Vara Comerc1al da Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado 

em assemble1a de credores ocorrida em 08 de março de 20 18, lendo sido 

devidamente homologado o plano de recuperação por Dec1são Judicia l em 19 

de março de 201 ô, cujél publicação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo s1do 

interposto embargos de declaração e cuja decisão final foi publicada em 15 de 

maio de 2018. sendo que o cred ito habil itado, inclusive FGTS, nos autos 

importavam em R$ [; . b19t ÜÔ ( C.[ ).)c_O ,!{/{/ ?f::.i2 Ur.J r::G 
f:., ~ é[é,.JÍit 6 J.fD v'6 /W(I~ ). 

Por ser a expressao da verdade , firmo o fJresente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclama ~ JUnto ao 

respect1vos autos . 

RG. 

CPF: 

de 20'19 . 

. .2.. et:t1.?JD5 [6c J 

f{'( . ~?Jl. IJ6 ?~'r! 
~0\ari 

o 
(..)., 

---- "Confira os dados do ato em selo.tjsc.j us.br " ----



Recibo de Quitação. 

Eu, Sergio Francisco dos Santos , declaro que ter recebido a integralidade 

dos valores que tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.2017.8.24.0011 , em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 33.000,00 ( Trinta e Três Mil 

Reais). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto aos 

respectivos autos. 

Tramandaí (RS), 24 de Abril de 2019. 

RG. 2.007.077.007 (RIO GRANDE DO SUL) 

CPF: 170.290.070-34 



Recibo de Quitação. 

Eu, SIGMAR AUGUST EWALD, declaro que ter recebido a integralidade dos 

valores que tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.2017.8.24.0011, em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

tif~ nos autos importavam em R$ 40.000,00 

(Quarenta Mil Reais). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto aos 

respectivos autos. 

lbirama, 15 de Maio de 2019. 

RG. 720.410 (SANTA CATARINA) 

CPF: 310.350.519-15 



Recibo de Quitação. 

Eu, _ _j{jf._/J-~ 6 b K (} fiÍJ( t/fl-11) J(O 
declaro que ter recebido a in tegralidade dos valores que tenho habil itado nos 

autos da Recuperação Judicial n. 0303781 -85.2017.8.24.0011 , em tramite na 

Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado 

em assembleia de credores ocorrida em 08 de março de 2018, tendo sido 

devidamente homologado o plano de recuperação por Decisão Judicial em 19 

de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido 

interposto embargos de declaração e cuja decisão fina l foi publicada em 15 de 

maio de 2018, sendo que o credito habi li tado. inclusive FGTS, nos autos 

importavam em R$ 4 O. OCO; W ( Pb Z ·;/l/r. /((19.fj J 
_________________________ ). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretra tável quitação, nada ma1s tendo a reclamar junto aos 

respectivos autos. 

de 2019 . 



I 

Recibo de Quitação. 

1 Eu, lJ?? (D ,;J :J , Jy foZ tl/1:- 6/t ti <f í54;e,&>5.!J , declaro 

que ter recebido~ integralidade dos valores que tenho habi litado nos autos da 

Recuperação Judicial n. 0303781-85.2017.8.24.0011, em tramite na Vara 

Comercial da Colil1area de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado em 

assembleia de <tredores ocorrida em 08 de março de 2018, tendo sido 

devidamente homologado o plano de recuperação por Decisão Judicial em 19 

de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido 

interposto embar9os de declaração e cuja decisão final foi publicada em 15 de 

maio de 2018, sendo que o credito habilitado, inclusive FGTS, nos autos 

importavam em R$ ..<,::i6 ~<.,I ok (_V irJI~ 6 -56 T6 l"t; L ( 
(j t:;!i?C..é-tJtO~ 6 ot7LrJTA 6.-p<::>{G. J!CJQ/S 6 ?61? L6tJ 71Jvt:!S) . 

Pqr ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 
. .. .. . 

i frevog.á~J~l ·e; j~r~tr:~tª~~J. q_w.itaç_ã;91 . n,q.d,a ,_ 'T!~ ~s terçio . q _ _recl~mar ju!"l!o aq 

re.sp~ctiv,qs . auto~~: i ·: I. I!. :.~: :~ d t/ ,; .: ...... ' f •• I 

,. 

...... ""• • ".. • J 

j ' I ~ • .' 

• 1 ..... ' , 

.C I~ :. l~ . i : 

RG: 11r6 1t cz ver ( "~ 7 
CPF: Ot~- 136 .. ? tt- J,~ 

•• ... ......... • • ""''·' .i .• 

1° TA.B~LIONATO DE NOTAS E PltO.J'E .. STO 
TABELIA: SllVIA MARIA GEVAERD I E· m ail: tabgevaOterr~.com.br 

!l!.t_~Ori.!z ~!!!!."2...t!2~!1!!!-~ ..• !!ill:!.!i : Centro · i rusBue/SC - fone/ Fn: (47) 3351·3799 
;-';econheço por autenticidade a(s) fi rma(s) de: 
(5fgSzr 9l j -U ÍLTON J ÚNI OR DA SILVA BARBOSA . . . .. . . .... . . 

I , 



,. 
Recibo de Quitação . 

declaro que ter recebido a integralidade dos va lores que tenho habili tado nos 

autos da Recuperação Judicial n. 0303781-85.2017.8.24.001 1, em tramite na 

Vara Cornerc1al da Comarca de Brusque , cujo plano de recuperação foi aprovado 

em assembleia de credores ocorrida em 08 de n1arço de 2018, lendo S id O 

devidamente homologado o plano de recuperação por Dec1são Judicial em 19 

de março de 201 ô , cuja publicaçao ocorreu em 22 de março de 2018 , tendo sido 

in terposto embargo$ de declaração e cuja decisão íinal foi IJUblicada em 15 de 

maio de 2018 . sendo que o credito habilitado, inclusive FGTS, nos autos 

importavam em RS 1 /;?J;tf (/lu/( fí/i [Fé~ 6 d'tlêJ-~i71-6 
)J0/fL1Mh é 6frfA)11+ ~ ç&,u14ílP..~t~.w_ _ _). 

Por ser a expressao da verdade . f1rmo o pruscnte danclo dnl !Jiél , 

irrevogável e irretratá vel quitação, nada mais tendo a reclamar JUnto ao 

respecuvos autos. 

Bru s.que/SCÂOde 

Reconheço por aute t icidade a(s) firma(s) de: 
[ ~dV70lzl]-VAL ELINO ROGERI O LARGURA .. .. . . ... • . . . • . . . 



Recibo de Quitação. 

Eu, \/.AL bt-M,A ~ 
declaro que ter recebido a integralidade dos valores que tenho habilitado nos 

autos da Recuperação Judicial n. 0303781-85.2017.8.24.0011 , em tramite na 

Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado 

em assembleia de credores ocorrida em 08 de março de 2018, tendo sido 

devidamente homologado o plano de recuperação por Decisão Judicial em 19 

de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido 

interposto embargos de declaração e cuja decisão final foi publicada em 15 de 

maio de 2018, sendo que o credito habilitado, inclusive FGTS, nos autos 

importavam em R$ 4. ":j 72, ().::, ( Qu.ktRO JVIt.L íRb2l- Nf0) 
-=t:_S=E"'-·,-r~t"-!.(•~J -G..:.....A_t:=--~=O:::...:..f:L-S -~R 6~- ...:.....!A...~-iS:::........_ ________ _ ). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

/ 

_,.j}o:<....::-1_· V_Vt:-__,- ((A~_, (l[J de MA 1 o de 2019. 



.. 

Recibo de Quitação. 

Eu, Valdir Gomes Alves, declaro que ter recebido a integralidade dos 

valores que tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.2017.8.24.0011 , em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 4.568,28 

(Quatro Mil quinhentos e sessenta e oito Reais e vinte oito centavos). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto aos 

respectivos autos. 

Agronômica, 21 de Maio de 2019. 

RG. 5.426.804 ( SANTA CATARINA) 

CPF: 714.977.579-91 

VALDIR GOMES ALVES (FLL4P.5 
•••••••••••••••• ~ 85- Q298) **************** •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



..... 
Recibo de Quitação. 

declaro que ter receb ido a in tegralidade dos valores que tenho habilitado nos 

autos da Recuperaçao Judicia l n. 0303781-85.20 17.!3.24.0011, em tramite na 

Vara Comerc1al da Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado 

em assemble1a de credores ocorrida em 08 de março de 2018, tendo sido 

devidé;mente homologado o plano de recLiperação por Dec1são Judicial em 19 

de março de 20·18, cuja publicação ocorreu em-22 de março de 2018, lendo sido 

interposto embargos de declaração e cuja decisão final foi fJUbl icada em 15 de 

maio de 2018 . sendo que o credi to habilitado, inclusive FGTS, nos autos 

importavam ern R$ (, .qcf( 1 iCC ( §&if:J J{!_L_!l/f;;IJilj /!tJLI)J 1-f.(:,.JP'J 
L~v6 tb/L\tG b CI t!_ttJlfJfA..G_.HE .. sl6_.fi!Lib_J~). 

Por ser a expressao da verdade. firmo o JJ rc.:sente danclo amf)la , 

irrevogável e Irretratável LJUitaçào , nada rna1s tendu a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

. ' 

1 assin•.tura 



Recibo de Quitação. 

Eu, VANDERLEI DA LUZ, declaro que ter recebido a integralidade dos 

valores que tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781 -

85 .20 17.8.24.0011 , em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018 , tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 7.801 ,00 (Sete mil oitocentos e 

um Reais). 
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

-évereiro de 2019. 

ANDERLEI DA LUZ 

RG: o(.880. DCYJ(~t 
CPF: 1 { 1. o~ ô -6 11- o1 

Estado de Santa Catarina 
Etcrlvanla dt Pu do Munlclplo dt Botuvtrl 

Munlclplo de Botuverl, Comarca dt Brueque 

CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA. Eocrlvl 
Rua Luiz Vlcentlnl, 99, Centro, Botuvtrl • SC, 88296.000 • (47) 



Recibo de Quitação. 

Eu, Vanildo Elias, declaro que ter recebido a integralidade dos valores que 

tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.2017.8.24.0011, em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 2.736,00 (Dois mil, setecentos e 

trinta e seis reais). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

Brusque/SC, 13 de fevereiro de 2019. 

Assinatura 

RG: 3273124 

CPF: 777.823.649-49 



Recibo de Quitação. 

Eu, Vilmar Alves, declaro que ter recebido a integralidade dos valores que 

tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.2017.8.24.0011 , em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 1.208,00 (Um mil, duzentos e oito 

reais) . 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

Brusque/SC, 13 de fevereiro de 2019. 

2° Tabeiionato de . 
Notas lbirama-SC 

Assinatura 

RG: 2338204 

CPF: 054.719.069-77 

,•.P oe "-o,_ 
~:)' '""" 
~ . 
i ' - 2 

.c. . 1'. 
Estado de Santa Catar ina "-. 

W.unlclplo • Comarca de lblrame ·~·-· 
2• Tabelionato de Notas e Protestos de Tltulos · • 

GABRIELA ZIMMERMANN GESSER AMORIM • Tabelll 
Rua XV de Novembro, 55, Sela 01, Centro, lblr ema • SC. 89140.000 • (47) 3357 ..S263 

tabellonato2f hotmail.com 

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé. 
VILMAR ALVES (FJU37013-KIEY )•• •• ••• ••••• •• •••• • • •• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Emolumentos : 1 Reconhecimento do firma autintica R$ 3,25 
: 'scallzaçilo pago R$ 1,951 Total R$ 5,20 I Recibo N' : 1060 1. 
Confira os dados do ato em http ://selo.tjsc.jus.br 

Dou ft . lbirama • 14 do fevereiro de 2019 



Recibo de Quitação. 

Eu, Wanderley M. Souza, declaro que ter recebido a integralidade dos 

valores que tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.2017.8.24.0011, em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aproVadb.,em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo s.ido devidame:nte homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 2.406,00 (Dois mil, quatrocentos 

e seis reais) . 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

Brusque/SC, í 3 de fevereiro de 2019. 

RG: 2911317 

CPF: 806.787.859-53 

Estado de Santa Catari:ra ~.~ 
Munlclplo • Comarca de lblrama /. .. !, -- • e\ 

2' Tabelionato de Notas e Protestos de Tltulos l ... 
GABRIELA ZIMMERMANN GESSER AMORIM • Tabeliã 

Rua XV de Novembro. 55. Sala 01 , Centro, lblr ama . SC. 89 140.000 . (47; 7-4263 J 
t ebellonato2 hotmall.com ~ .' 

Reconheço como autêntica a(s) assinatura~s) abaixo indicada\s) e I!Ji./ 
WANDERLEY MANOEL DE SOU ZA (FJU3 Ol0-W03R) ** ** *** -· 

+••••······ ··· ·········· ········· ················· 
Emolumentos : 1 Reconhecimento de nrma autentica RS 3,25 1 
p·•go RS 1,95 1 Total R$ 6,20 1 Recibo W : 106038. 

Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus. 1 
Dou fé, lblrama ·1 4 do fevereiro do 2019 



. ..,.., 

Recibo de Quitação. 
• • • • " ' ' '"' .. .,,.,.,.,._ , , , a . o • ,, ... • 

. .. - . . . .... " ... 

dec! dJ O <1 10 te r rGcelJido a 11 t E~~ r < ll iuaL!e dos vaiotds que lenho habi litado nos 

autos da Recuperação Jud icial :. 0303781-85 2017 8. 24 .0011. em tram1te na 

Vara Comerc1a l da Comarca dE-. Brusque CUJO plano de recuperação foi aprovado 

em assen1bieia de credot es ocorrida em 08 de março de 20 18. tendo stdo 

clev idaH:en tE:' hotTto lo!:J ado o piano ele recuperação por Dec1são Judicial em 19 

de março de 2018. cuja publicação ocorre u em 22 de nlél rço de 2018. tendo sido 

interposto embargos de declaração e cuja decisão fina l fo i publicada ern í 5 de 

maio de 201 8, sendo que o credito ilabililado. inclusive FGTS, nos autos 

importavéwl em R$ ;f{} -oOO ;o~ c __ j}i;__l; ___ J{)L ____ t.M___!2_ ______ _ 

- ---- ----------· - - ___ _) 

Por sd a expressao da 'Je!"délde íirmo o presente d~wdo <'H1lpla 

irre•Jogáve. e . irret ratável qul tGção. na ela ma1s ten cl o a reclamar junto aos . ( 

respecliV i J~:· é-1 L:tos 

de2019. 

1° TA~LIONATO DE NOTAS E PRQTE$TO 
TABEUÂ: SILVIA MARIA GEVAERO I E·m oll: tabgevaCilt erra.com.br 

~ua Morltz Ge1mano Hotfmann, 150 - CEP 88350-180 • Centro - Brusguo/ 5C - !_ont/Fax: ~~.!.:!!!.?... . 

Reconh~~o por autentJcd ac;--s (s) fi rma(s) de: 
(95RYded0) -WILSC~ MAl ~ LUI ~ , . . . . . .. . . ... . .. . . .. . 

i:YJU fé. Bru54ue/!;-:, 16/0 

DEIVIO UOGNlNI t . CREV~N 
Selo Digital ::e l&eallz o do l l:·.·'l 

NORMAL- f 7 4684 ~ VR 
Emol. R$ :u) - selo(sl ~ 1,95 ~ ·:s 5,3!> ~ ~~s RS 0,16 

ConMui:e os dados do ,, :n em: .t]'Y..j us.br 

Shirlei Martinenghi Vargas 
CPF:034.286.519-60 
'fa.b'el iã Substituta 



- ~ 

Retibo de ·QuitaçãO·. 

Eu, Yot.ArJW , declaro 

que ter recebido a integralidade dos valores que tenho habilitado nos autos da 

Recuperação Judicial n. 0303781-85.2017.8.24.0011 , em tramite na Vara 

Comercial da Comarca de Brusque, cujo piano de recuperação foi aprovado em 

assemb.leia de ~redqres ocorrida ern 08 de março de 2018, tendo sido 

devidamente homologado o plano de recuperação por Decisão Judicial em 19 

de março de 2018 , cuja publicação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido 

interposto embargos de declaração e cuja decisão final foi publicada em 15 de 

maio de 2018, senclo que o credito habilitado, inclusive FGTS , nos autos 

importavam em R$ /;5. Cf~ 1 cR (fRi.uílt é; C( ,.JLO J-(lj, cJové~~ 
l:, V i J.lT-6 O (ÍO f{ bfll~ e, ,Ju v' é C-€ jJ í./i IP ~} . 

Por ser a .expressão ~a verda_de, fi~mo o pr~sente dando ·ampla, 

irrevogável e irretratá~el qu,itaçã~ . nad.a mais tendo a reclamar junto ao 

respectiVOS aut.OS:. . 1 • ._ , 1 . 

I• 

j" 

'.. 
-.... -,. \ 

,J , : -' I 

• ,.... ., r ,. 1 

' 

.,, 
o •• 

I ' ' ,,~• ,·• ., ' ~ , I 

RG: 

CPF: 
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ESCRIVANIA DE PAZ DO MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO 
CO~tARCA ot TRO~tBCOO c;r..o-'TRAUSCI TA.IWO"Ut.TO DE HOT.U E RJI.GI)"TRO CIVIL DAS PESSOAS !-4TUJtAJS 
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.. confira os da<tos do ato em: selo.tjtc.jus.br" 



Recibo de Quitação. 

Eu, ZENAIDE ARSENO, declaro que ter recebido a integralidade dos 

valores que tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.2017.8.24.0011 , em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 14.345,38 ( QUATORZE MIL 

TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto aos 

respectivos autos. 

BOTUVERÁ, 23 de ABRIL de 2019. 

~ 
' oor, 

(/ver. , 

~~&A~ 
RG. 3.580.341 (SANTA CATARINA) 

CPF: 018.158.939-74 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICIPIO E COMARCA DE IBIRAMA 
2° Tabelionato de Notas e Pr otestos d~ Títulos 

GABRIELA ZIMMERMANN GESSER AMOR IM 
Tabeliã 

RECIBO 

Receb1 de TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES AZZA LTDA 

(83.81 o 150/0001-98) 

Recibo N"109178, 29105/201915:06:16 
Emolum.-.,ntos do( a) Recont1ecunento de f irma por 

autenticrdade 

Qtd. Descnçâo 
Recont1ectmento de fmna autêntica 

Selo de Fiscalização pago 

(FMG97190) 

ISS 
Cópta Xerográft ca 

2 Cópta reprográfica de docurmmto 

apresentado 

Tota 

Total 
R$ 3.25 

R$ 1,95 

R$ 0.34 

R$ 2.75 
R$ 0.80 

R$ 9,09 

Total geral R$ 9,09 

·--·······----- __ __.:;:__E=screver~_! ______________________ _ 
2" Tabelionato de Notás e Protestos de Tltulos • Rua XV de 
Novembro, 55, Sala 01, Bairro: Ceritro, lbirama - SC • Cep: 

89140-000- tabelion.llo2@hotmAjl.corn- (47) 3357-4263 
-CPF: 052.620.509-13 



'li 
IT~U UNII.lANCO S/A 

·~~- .. \'.lfli· 
'=" "''~#/))). DEPOSITO EM DINHEIRO 

REClBO DE DEPOSITO 6456 .22275-8 
FAVORECIDO: RAFAEL DAS CHABAS VIOAL 

DEPOSITO EM DINHEIRO: 

CICLO : 05.06.20190043410849040000026 
REI\l.IZI\DO EM: 05/06/2019 as 13:59 :39 

20.000,00 

AUTENTICACAO 
AADAE4880AF67426F43EFD1B9841E9QOC329038A 

crnmoo45 849044559 050519 
\." .. . ~. 

20000,00C RAFAEL 



~!( .r 
~- • 1\ 

05/~6/2tJ19 MNCO 00 BRf1SIL - 11:49:55 
74511~464 ~ ~ 0171 

CO~PROVANTE DE O~POSilO EM CONTA CORRENT~ 
EM DINHEIRO 

CLIENTE:-SILVIO KAFKA 
AGENCIA:> 254:,:-3 CONTA: 6.437-8 

.,!=-=---- -----
DATA 
NR. DOCUMENTO 
VALOH DINHEIRO 
VALOR TOTAL 
~ -~~~ ·~- -= .~=---·- -~--- -

05/06/2019 
74.511.245.400.171 

788,50 
788,50 

NR.AUTENTICACAO 9.CF8.6AB.4C5.7BA.591 
LEIA NO VEf<SO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, 
ENTRE OUTRAS INFORMACOES . 



.. 
\ 

' 05/06/2019 - BANCO DO ,BRASIL - 11:49:55 
745112464 0170 

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 
EM DINHEIRO 

NOME DO DEPOSITANTE 
CPF: 

7 .267-·2 

TATI ANE APARECiDA MARCON 
074.465.289 82 

5735152673 
DETRAN TIDAOE 

~~ít1~·M ISSOR -=-=--:::: :. ._:;=_;===-·:_.:;~.::_;;..~:: :::... _::-.::: :...=..:....:: _____ ::: ..:....::=:: 

NR.AUTENTICACAO C.FB9.3C9.1F2.D7C.584 
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, 
ENTRE OUTRAS INFORMACOES. 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICiPIO DE BOTUVERÁ 
COMARCA DE BRUSQUE 

Escrivania de Paz do Município de Botuverá 
CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA 

RECIBO N° 40648 

Recebi de VALDEMAR ZIMMERMANN (CPF: 661 .535.738-00) 
A importância de : R$ 5,33 (Cinco Reais e Trinta e Três Centavos) 

Referente a Emolumentos: 1 Selo de Fiscalização a·go (FMB89588) - R$ 1, 95, 1 Reconhecimento de 
firma autêntica- R$ 3,25, 1 ISS - R$ 0,13, Total: R 5,33 

Escrivania de Paz do Município de Botuverá Rua Luiz Vicentini, 99, Centro Botuverá - SC - Cep: 
88295-000- cartoriobotuv ra@terra.com.br- (47) 3359-1420 

CPF 950.578.899-15 



RECIBO QUI'fAÇÃO TOTAL 

NARBAL DE LIZ XAVIER, brasileiro, casado, portador do 
RG 4.672.053-7 e do CPF 622.806.ó09 .97, residen te e domiciliado na rua 
Anita Garibaldi, Númerc 65 - Complemento Alojan1ento - bairro Jardim 
Maluche Brusque SC/CEP 88351-41 O, adiante denominado 
simplesmente CREDOR. declara para os devidos fins, que em relação ao 
TERMO DE ACORDO :: CO/'v~PI<OMISSO, firmado, com TERRAPLENAGEM 
AZZA EIREU e TERRAPLi\Nf\GEIVi TRANSPORTES AZZA EIRELI, que recebeu 
nesta data em espécie o valor de R$ 30.000.00 (trinta mil reais), dando 
quitação em relação cc vo:o: recebidc . 

E po,- ser verdode, asstno o presente recibo para que 
surtam seus legais e juridicos efeiros . 

Brusque/SC, 06 de junho de 2019 . 

d ê #~A- v j &/1-tVftfJ-.I!JtJ.L. r 
NARBAL DE L_IZ XAVIER 

C Pr- 6:2'2 .806.609.97 

Reconhofo como IWiintica a( o) firma( r) dt: ~ 

·~~~. ;~n~ ~~::;;~: .. • • •. •. ~. •.• • J 
-

·~ 
LIGIA REGINA PEREIRA · ESCREVENTE ~1 

Emoi :RI3, 25·Selo:Rf1,85· ISS:0, 16• Rf5,36 :~( 
Selo Digital de Flscallzaçio : ~ ·t..~ 
FLV24962· MDVG· NORMAL ~.~, 

consulte oe dados do ato em: selo.tjsc.jus.br r. ···~ 
Ov,.;.IUI' cn. el.lO...f.t.....,..lKr~out."-""•~~., .>Q.._()..,..,.~~··l( .. or . r~t. .a ~ 'j.;i.~ 
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ATA DE AUDIÊNCIA

PROCESSO: 0000814-31.2017.5.12.0010

RECLAMANTE: JOE FRANCIS COELHO

RECLAMADO: TERRAPLENAGEM AZZA EIRELI

Em 03 de  setembro  de  2018,  na  sala  de  sessões  da  MM.  1ª  VARA DO TRABALHO DE
BRUSQUE/SC, sob a direção do Exmo(a). Juiz ARMANDO LUIZ ZILLI, realizou-se audiência relativa a
AÇÃO  TRABALHISTA  -  RITO  ORDINÁRIO  número  0000814-31.2017.5.12.0010  ajuizada  por  JOE
FRANCIS COELHO em face de TERRAPLENAGEM AZZA EIRELI.

Às 17h43min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas
as partes.

Presente  o  reclamante,  acompanhado do(a)  advogado(a),  Dr(a).  FLAVIO COELHO,  OAB
nº12437/SC.

Presente o preposto do(a) reclamado(a) TERRAPLENAGEM AZZA EIRELI, Sr(a). Nicole
Notari Ferrari,  acompanhado(a) do(a) advogado(a),  Dr(a).  LUIZ CARLOS AVILA JUNIOR, OAB nº
34857A/SC, que deverá juntar carta de preposição no prazo de 5 (cinco) dias.

Ausente  a  reclamado(a)  SEPATE  SERVICOS  DE  PAVIMENTACOES  E
TERRAPLENAGEM LTDA - ME. Presente o advogado(a), Dr(a).  LUIZ CARLOS AVILA JUNIOR,
OAB nº 34857A/SC.

Presente a reclamada OPTIMISTA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - ME, Senhor(a).,
MAUREEN KISTENMACHER, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr. Patrick Scalvim, OAB/SC nº
19370.

Presente a reclamada SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA, Senhor(a).
Wenceslau  Francisco  Adolpho Junior,  acompanhado  de  advogado  Dra.  Adriana  de  Fátima de  Souza
OAB/SC 35432, que deverá juntar carta de preposição e substabelecimento no prazo de 5 (cinco) dias.

CONCILIAÇÃO:

O  reclamado  TERRAPLENAGEM  AZZA  EIRELI  pagará  ao  reclamante  a  importância
líquida e total de R$ 78.500,00 até o dia 03/11/2018.

O(a) autor(a) com o recebimento dará quitação do objeto da ação e do contrato de trabalho,
ficando registrada a prévia advertência quanto aos efeitos desta quitação, sendo que o presente acordo não
implica em anotação de período diverso do anotado em CTPS.

O pagamento do reclamante será efetuado por meio de depósito na conta do procurador do

https://pje.trt12.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Autenticado/...
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autor, a qual é informada neste ato.

Com o pagamento e a homologação do acordo, os demais réus serão excluídos da lide.

Convencionam  as  partes  que  em  razão  da  recuperação  judicial,  bem como em razão  da
existência de vários réus e que pretendiam a sua exclusão da lide neste ato, o qual o autor também não
concorda, que a homologação ocorrerá após o respectivo pagamento, o qual deverá ser informado pelo
reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias, após o dia 03/11/2018.

Com a informação do autor acerca do cumprimento do acordo, voltem os autos conclusos para
sua homologação.

Também convencionam as  partes  que  em razão  do  que  foi  sistematizado  acima  que  não
havendo pagamento até a data acima estabelecida, será dado continuidade ao feito, sendo desconsiderada
a  composição,  ficando  inclusive  designada  a  audiência  de  instrução  para  o  dia  21/11/2018  às  15h,
mantidas  as  cominações  anteriores  quantos  às  partes  presentes  e  testemunhas  que  comparecerão
independentemente de intimação.

Desde já, caso não haja homologação de acordo os efeitos da ausência da ré ausente nesta
sessão será analisado por ocasião da prolação da sentença.

No caso de haver a  homologação em razão do pagamento,  as partes desde já  apresentam
discriminação das parcelas para efeito de incidência da natureza fiscal e previdenciária:

R$ 18.000,00 de natureza salarial; R$ 8.640,00 (FGTS mais multa de 40%); R$ 18.000,00 de
multa do art. 477 da CLT; R$ 20.000,00 de multa do art. 467 da CLT e R$ 13.860,00 de indenização por
danos morais.

Aguarde-se  o  pagamento  do  acordo,  também ficando intimadas  as  partes  da  audiência  já
designada em caso de não homologação.

A presente ata vale como ofício ao administrador judicial para retificação do quadro de
credores.

Em  caso  de  execução  de  sentença,  concordam as  partes  que  a  citação  do(a)
executado(a)  seja  feita  por  meio  de  intimação  eletrônica  (DEJT),  na  pessoa  de  seu
advogado(a).

Cientes os presentes.

As partes e procuradores presentes leram e concordaram com o teor desta ata.

Nada mais.

https://pje.trt12.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Autenticado/...
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ARMANDO LUIZ ZILLI

Juiz do Trabalho

Assinado eletronicamente.
A Certificação Digital
pertence a:
[ARMANDO LUIZ
ZILLI]

https://pje.trt12.jus.br
/primeirograu/Processo
/ConsultaDocumento
/listView.seam

Documento assinado pelo Shodo

18090318293351600000023543049

https://pje.trt12.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Autenticado/...
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Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região

O documento a seguir foi juntado ao autos do processo de número 0000814-31.2017.5.12.0010
em 13/06/2017 15:07:13 e assinado por:

- FLAVIO COELHO

17061311475440000000014833970

Consulte este documento em:
https://pje.trt12.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
usando o código: 17061311475440000000014833970



Advocacia eAssessoria Jurídica - Dr. Flávio Coelho

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: JOE FRANCIS COELHO, casado, portador da CTPS 525.175-001-

O/SC, RG 2.957.770 SSP/SC, CPF 021.459.579-01, PIS 130.34126.72-6,

residente e domiciliado na Rua Maria Filomena da Silva, 388, ap. 1006, Nossa

Senhora do Rosário, Sã()José/SC, CEP 88.110-630.

OUTORGADO: FLÁVIO COELHO, brasileiro, casado, advogado, inscrito junto a oAB/se

sob o n° 12.437, e.p.F sob o n° 823.219.069-87, residente e domiciliado na cidade

de Florianópolis/SC, com endereço comercial indicado no rodapé.

PODERES: para o foro em geral, com a cláusula ad e extra judicia, conferindo-lhe

os mais amplos e ilimitados poderes, bem como os especiais do art. 38, do

Código de Processo Civil, para, onde com esta se apresentar, em conjunto ou

separadamente, independentemente da ordem de nomeação, propor ações e

contestá-Ias; receber citações, notificações e intimações; apresentar justificações,

para o fim de variar de ações e de pedidos, confessar, reconhecer a procedência

do pedido, notificar, interpelar, protestar, firmar compromisso, acordar, discordar,

transigir e desistir; receber quantias e dar quitação, receber e sacar alvarás

judiciais; fazer acordo em juízo ou fora dele; interpor quaisquer recursos;

requerer, assinar, praticar perante qualquer repartição pública, entidade

autárquica paraestatal ou fundacional, Juízo, Instância ou Tribunal, tudo que

julgar conveniente ou necessário ao bom e fiel desempenho deste mandato, que

poderá ser substabelecido, no todo em parte, a que melhor lhe convier, com ou

sem reserva de poderes.

FIM ESPECIAL: promover na ação trabalhista.

São José, 13 de março de 2017.

Av. Udio João Martins, 435 - sala 405 - Ed Santa Lu::ja - Kobrasol
SãoJosé/SC CEP.: 88.102-000 Fone:(048) 3035-2555



Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

31/10/2018Data de débito:

TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Tipo de transferência:

R$ 78.510,00Valor total:

R$ 10,00Tarifa:

R$ 78.500,00Valor:

10 - CREDITO EM CONTAFinalidade:

CONTA-CORRENTE INDIVIDUALTipo de conta:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 2375 | Conta: 3550Conta de crédito:

823.219.069-87CPF:

FLAVIO COELHONome do favorecido:

TERRAPLENAGEM AZZA EIRELI | CNPJ: 085.115.053/0001-00Empresa:

Agência: 0370 | Conta: 0004022-3 | Tipo: CONTA CORRENTEConta de débito:

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 31/10/2018 - 16h17

N° de controle: 619723513689741627 |  8400133Documento:

Autenticação

qn@TSlD8 VUQ2KGzT nsFdAvOp I8fUBD3r AD4BY*5V vKkhROPo l6YDi96o z3zX?vOU
xAodwIyd N8XnxzGg Kf9EyMDK vMEPhWJf nv#P99Ke TxN22t79 PL35qcGR YvvIn76o
2Cta9s#9 46r?ec@x cdMYJZSh 4ugq3PIa spqpZE8g omEN6vs* 84001333 1/10/201

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os
valores vigentes na data do débito
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TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336191322783667019
19/06/2019 13:30:50

Debitado

Agência 5409-7

Conta corrente 20720-9 TERRAPLENAGEM AZZA EIRELI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 1873 HERCILIO LUZ

Conta corrente (com DV) 9720

Conta Pagamento 0000

CNPJ 01.149.759/0001-01

Nome favorecido GUIMARAES, SOUTO ALONSO E CENCI SOCIEDA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 61.902

Valor 746,96

Data transferência 19/06/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DD2B58D1B61525C7

Transação efetuada com sucesso por: J5152040 AVELINO ALVAREZ.
 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088






