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EXM° SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 7a  VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO 

JANEIRO - RJ 

07,  

PROCESSO N° 0398439-14.2013.8.19.0001 

ATHENAS DE QUISSAMA CONFECPOES — INDOSTRIAt: 

 COMERCIO, IMPORTAcA0 E EXPORTAcA0 DE ROUPAS INTIMAS LTDA., na 

condicao de credora na AcA0 DE RECUPERAcA0 JUDICIAL proposta pela 

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A., tendo tornado 

conhecimento da divulgagao da lista preliminar de credores vem, respeitosamente, por 

urn de seus advogados constantes da procuracao inclusa, cujo instrumento de mandato 

e atos constitutivos da peticionante requer a juntada para seus devidos e legais efeitos, 

assim se manifestar a V. Exa: 

PRELIMINARMENTE:  

Para todos os fins de direito, requer a credora, ora peticionante, respeitosamente, 

digne-se V. Exa determinar a Serventia que doravante todas as publican es 

alusivas ao presente feito seam realizadas em nome de seu advoQado  MARO 

ANTONIO PEREIRA - OAB-RJ 37.201, corn escritorio a Av. Ludo Meira n°194, 

sala 603, Varzea, TeresOpolis - RJ (CEP 25.953-001), signatario desta, sob pena 

de nulidade. 

QUANTO AO DEBITO: 

2. 	Manifesta-se esta credora que esta de acordo corn o valor de seu credit°, no 

montante de R$1.052.510,78 (Hum milhao, cinquenta e doffs mil, quinhentos e 

dez reais e setenta e oito centavos), conforme reconhecido e divulgado 

inicialmente pela parte Autora; 

-Wilet)ra, 494 - CYC;la 603 - 	 - drZ:reacyzeile;.i- - .-?1444  

W.-7A25953-00, - rtleiSa; (21,) 274,2-3840 
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Nesta oportunidade, deixa aqui consignado que nao concorda corn os termos 

propostos pela parte Autora para pagamento aos seus credores, donde se inclui 

esta peticionante, 

4. 	Entretanto, deixa aqui consignado a sua disposicao de colaborar corn a 

recuperagao financeira da parte Autora, naquilo que for possivel, apresentando 

oportunamente sua contraproposta. 

Pelo exposto, requer, respeitosamente, digne-se V. Exa 

determinar seu ingresso nos autos e, bem assim, a convocagao da Assembleia Geral 

dos credores quando se espera haver uma deliberacao coietiva sobre a questa° 

Termos em que, 

Pede-se defe mento. 

Rio de Jan iro, 14 de maio de X014. 

Maro Antonio Pereira 

OAB-RJ 37.201 

(D94. Y:fice;9 ,-47.etira., 494 - r4iz 6.0.3 - LWfxxect - (---X;r-eaopit's - 	ri 
"e6,-)A25.953-009 - (D`Ye-//146-z; (21)2742-3840 
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PROCURACAO: 

OUTORGANTE: ATHENAS DE QUISSAMA CONFECCOES — 
INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ROUPAS 
INTIMAS LTDA, pessoa juridica de direito privado, CNPJ n° 09.128.113/0001-41, 
corn sede a Rua Eugenio Nideck n° 404 — Parte, Catarcione, Nova Friburgo — RJ 
(CEP 28614-310), neste ato representada pelo seu sOcio gerente JOAO CARLOS 
MENDOKA COUTSOUMBOS, brasileiro, separado judicialmente, comerciante, 
cart. de ident. 025180792-1, expedida pelo Ministerio do Exercito, CPF n° 
622.675.077/49, residente e domiciliado em Nova Friburgo — 

OUTORGADOS: MARO ANTONIO PEREIRA, SiLVIA DOS SANTOS 
PEREIRA e CiNTIA REGINA DOS SANTOS PEREIRA, brasileiros, 

advogados, o 1° separado judicialmente, OAB-RJ 37.201, a 2a casada OAB-RJ n° 
111.708 e a 3a divorciada OAB-RJ n° 122.199, todos corn Escritorio a Av. Llicio 
Meira, n° 194, sala 603, Varzea, Teres6polis — RJ (CEP 25953-001). 

PODERES:  Das clausulas "Ad Judicia" e "Extra", para o Foro em Geral, em 
qualquer Juizo, Instancia ou Tribunal, a fim de que pratiquem, em conjunto ou 
isoladamente, em sua(s) defesa(s) e interesse(s), todos os atos judiciais e 
extrajudiciais, podendo ainda, promover notificacoes e/ou intimacOes, propor e 
desistir de noes, acordar, concordar, discordar, transigir, recorrer, reconvir, receber 
intimacao, citacao e/ou documentos, firmar termos e compromissos, efetuar 
pagamentos, receber e dar quitacao, enfim, praticar todos os atos necessarios ao 
born e fiel desempenho do presente mandato, inclusive substabelecer, corn ou sem 
reservas de poderes. 

Teresopolis, 07 de maio de 2014. 



SEGUNDA ALTERA AO DE CONTRA' 
O DE CONSTITUI AO 

DA EMPRESA: 

"ATHENAS DE QUISSAMA CONFECCOES - INDUSTRIA, 
COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ROUPAS 

INTIMAS LTDA" 

JOAO CARLOS MENDONCA COUTSOUMBOS, 
brasileiro, casado 

em regime de comunbao parcial de bens, empresario, residence e 
domiciliado a Rua Eugenio Nideck, n° 404 - Catarcionesta 
Nova Friburgo/RJ — CEP 28614-310, portador da carteira , 

 d
ne
e identida

cidade de 
de n° 025180792-1 ME/S1E -Capita() da Reserva_ emitida em 

1 6/03/1976 edo 
1957. 

brasil 

CPF n° 622.675.077-49. natural do Rio de Janeiro, nascido em 01/11/ e: 
JACYRA MENDONCA COUTSOUMBOS, 	eira viuva, empresaria, residence e domiciliada a Rua ugenio Nideck, n°. 404 

Catarcione, nesta cidade de Nova Friburgo/RJ — CEP 28614-310, ortadora 
da carteira de identidade n° 296284 1PF, emitida em 08/10/1969 e 

p do CPU' n' 074.236.577-86, natural do Rio de Janeiro, nascida em 28/01/1 

ra
933. Unicos e atuais sOcios cotistas da sociedade limitada slue gira nesta pca 

sob a denominac.ao social de -ATHENA DE 
CONFECCOES - INDOSTRIA, COMERCIO,S 	QUISSAMA 

IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ROUPAS INTIMAS LTDA", 
corn sede e foro cidade de QuissamA/RJ, a Rua Jose Marino de Souza s/n° , 
	bairro na 

 NIRE 332

Quissama, CEP 28735-000, empresa constituida por contrato social }de Sitio 
de 23/07/2007, arquivado na JUCERJA em 01/10/2 10/2 inscrita 	

CNPJ sob o n°. 09.128.1/3/000141, corn eiltima alteracao 
mm 

contratuat arquivada em 19/08/2008 sob o n° 
00001830071. resolvem de cou acordo, para alteracao de ender 

alterar o aludido instrumento contratual mediante a fOrma e
eco e 
 condicoes abaixo: 

1- CLAUSULA PRIMEIRA 

A empresa tern sera cede transferida para a Rua Eug:nio Nideck n°- 
Parte - Bairro Catarcione - CEP 28614-310 - Nova Friburgo / R J. 	

404 
 

2- CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL 
	- 

razdo da alteracao ora realizada, o contrato social consolidad 
a vigorar corn as seguintes clausu/as: 	 o, pass l.:%).  



- CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL - 

ATHENAS DE OUISSAMA CONFECCOES — INDUSTRIA, 
COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ROUPAS 

INTIMAS LTDA.  

PRIMEIRA-NOME EMPRESARIAL E SEDE 

A sociedade gira sob a denominaclo social de "ATHENAS DE 
QUISSAMA CONFECCOES, INDUSTRIA, COMERCIO, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ROUPAS INTIMAS LTDA", 
corn sede e foro na cidade de Nova Friburgo/RJ, na Rua Eugenio Nideck n° 
404 — Parte - Bairro Catarcione, CEP 28614-310. 

SEGUNDA — DO OBJETO SOCIAL 

O objetivo da sociedade e a Confeccalo, Comercio, Importacao e 

Exportacao de Roupas Intimas. 

TERCEIRA — DO iNICIO E DU RACAO 

A sociedade iniciou suas atividades em 20 de Agosto de 2007 e tera sua 
duracao por tempo indeterminado. 

QUARTA — DO CAPITAL SOCIAL 

0 capital social é de R$ 20.000,00 (vinte m iipl reais) divididos em 200 

(duzentas) quotas de R$ 100,0-0 (cem reais) cada uma, totalmente subscritas 
e integralizadas em moeda corrente do pais, assim distribuidas entre os 

sOcios: 

SOc os 	 Quantidade Percentual Valores 

Joao Carlos Mendonca Coutsoumbos 	140 	70% R$ 14.000,00 

Jacyra Mendonca Coutsoumbos 

 

.. • 
60 	30% R$ 6.000,1 ) 

       

       

       

Total 	200 	 R$ 20.000,00 
4 4. 

• 

• • 



QUINTA — DA ADMINISTRACAO E ASSINATURA 

A administracao e direcao dos negOeios, assim como a representacao da 
sociedade em juizo ou fora dole, caberao ao sOcio 

JOAO CAR-LOS MENDONCA COUTSOUMBOS 
que se incumbird de todas as operacOes 

e representara a sociedade ativa, passiva, judicial e extra judicialmente. 
sendo-the entretanto, vedado seu emprego, sob qualquer pretexto ou 
modalidade em negOcios ou operacOes estranhas ao objeto social. 
especialmente a prestacao de avais, endossos, fiancas ou caucOes seja a seu 
favor ou de terceiros, 'bem como onerar ou alienar bens imoveis da 
sociedade, sem autorizacao do outro sock). 

Em seus impedimentos, ou por motivos de forca major, os mesmos poderes 
ficam transferidos para a sOcia 

JACYRA MENDONCA COUTSOUMBOS. 

SEXTA — DAS DI/VIDAS SOCIAIS 

Em caso de duvidas socials, que possam,ser suscitadas sobre o presente 
contrato, sera° suportadas ou resolvidas corn base na Lei 10.406/2002. 

e 
noutras disposicoes legais que the forem aplicaveis. Fica eleito o Toro desta 
comarca para dirimir qualquer acao fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 

SETIMA — DO PRO-LABORE 

Pelos servicos que prestar a sociedade, percebera o ski() 
JOAO CARLOS MENDONCA COUTSOUMBOS 

a titulo de remuneracao "Pro-Labore", 
uma quantia fixada de comum acordo. A socia 

JACYRA MENDONCA COUTSOUMBOS, participa da sociedade apenas como quotista 

OITAVA — DOS LUCROS DEPREJUiZOS 

Todo o dia 31 de dezembro de cada ano sera procedido o levantamento de 
13a!any° Patrimonial da sociedade, obedecidas as prescricoes legais e 
tecnicas pertinentes a materia. Os lucros e prejuizos verificados sera(' ) 
distribuidos ou suportados pelos socios, na proporcao de suas quotas de 
capital. A criterio dos socios, e no atendimento de interesses de prOpriia 
sociedade, o total ou parte dos lucros poderao ser destinados a formacao

- ae Reset-vas de Lucros Acumulados para futura destinacdo. 

T. 
•• f=2)  

.2 24 



NONA — DA INDIVISIBILIDADE E TRANFERENCIA DE QUOTAS 

As quotas de capital Sao indivisiveis e nao poderao ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro socio, a quern flea 
assegurado. em igualdade de condicoes e preco. direito de preferencia para 
a sua aquisicao se postas a venda, formalizando, se realizada a cessao delas, 

a atteracao contratual pertinente. 

DECIMA — DA RETIRADA DOS SOCIOS. 

No caso de um dos sOcios desejar retirar-se da sociedade, o socio retirante 
devera notificar ao outro, por esccito, corn antecedencia de 60 (sessenta) 
dias. ficando-lhes assegurado o direito de preferencia em igualdade de 
condicoes. E decorrido este prazo sem que seja exercido o direito de 
preferencia, as quotas poderao ser livremente transferidas. 

DECIMA PRIMEIRA — DO FALECIMENTO, IMPEDIMENTO E 
AFASTAMENTO DE SOCIO 

Ocorrendo o falecimento ou interdicao de qualquer urn dos sOcios, a 
sociedade nao se dissolvers, continuando seas atividades corn o sock) 
remanescente, para quern as cotas de capital do socio falecido passarao 
automaticamente. 0 socio remanescente decidira, dentro do prazo legal, a 
cessao da quantidade de cotas que achar conveniente a admissao de urn 

novo socio, ou de socios, para a manutenca'o da sociedade por cotas de 
responsabilidade lirnitada. 

DECIMA SEGUNDA DO AVAL E FINANCAS 

icam vedados aos sodas quaisquer tipos de av'a'l ou financas, ou ainda 

assumir qualquer responsabilidade a favor de terceiros, exceto para as 
empresas nas quais tambem sejam sacios. 

DECIMA TERCEIRA — DO DESIMPEDIMENTO 

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que nap estao 

impedidos de exercer a administracao da sociedade, por lei especial, ou e Lrn 

virtude de condenacao criminal, ou por se encontrarem sob efeitos legal% 
del& a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargsys,„* 

ou por crime falimentar, de prevaricacao, peita ou suborn°, 
concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistetia 
financeiro national, contra normas de defesa da concorrencia, contra_ as _ 
relacaes de consumo, fe publica, ou a propriedade. 

se 

- 



o de 2009. 

SOUMBOS 

NCA COUTS MBOS 

Nova Friburgo, 01 de J 

RA MEN 

Marcia de Deus Souza 
CPF 026.671.517-63 
Ident. 12151164-6 I FP 

Testemunhas: 

CARTORIO DO 4° OFiCIO DE NOTAS E !GISTROS DE IMOVEIS DE NOVA FRISURGO 
Rua Augusto Cardoso, 39 Lola - Centro - 	0-050 - Nova Friburgo - RJ - Telefax: (22) 2521-1485 

RANCA: 

Nova Fribu go, 02/0712009 	1:R$4,77 Recolhicia 
daYerd 

4 • 	• 

- SB11396.36 
11111111111111111htil- 

Reconheco afs) firmais) Pa 
JACYRA MENDONCA COUTSOONB 

_-11 

Mks  3310797631-4 

AO, AIT " Pk.  

CERTIFICO 0 DFSERIMENTO EN 	08/07/2009, CO REGtiTy15 .3 0 NUMERD - 

E DATA ASAD(.0 

JUNIACOONEFKAAJDOESTADOHDORMOIDE.AKIFND 
Kum : ATHEAAS DE QUISSAMA CORFECCOES INbUSTRIA COMER.30 

IIPORTAZAO E EXPORTACAO DE ROUPAS INTUAA.V rii5" 

PrO .tOC 
-
A10 : 06.2009t110683-4 - 06/07J2009 

Vaitna 

CARTORIO DO 4° OFICIO DE NOTAS 
Rua Augusto Cardoso, 38 - Loja - Centro 

REGiSTROS.DE INIOVEIS DE. NOVA FR ►SURGO 
10.093 - Nova Friburgo - RJ - Telefax: (22) 2521-1485 

Reconheco a(s) firsa(s)NELNANCA: 
JOAO CARLOS NENUONCA COOT 

Nova Fribur o 0210712049 
CARTOft DtettA(DI0DE N. 

Rodrigo :Tema 

1:R$4,77 Recolhica$4j19 
. Aa verda 

1111111111111111111 

-;; 
E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento tbi 
lavrado, obrigam-se a cumpri-lo assinando-o na presenca de 02 (duas) 
testemunhas abaixo, em 03 (tres) vias de igual teor, corn a 1' (primeira) via -- 
destinada a Registro e Arquivamento na Junta Comercial deste Estado. 

Hereiv Souza 
CPF 39 .008.987-91 
Ident. .106.188 — IP F 
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EXM° SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 7a  VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO 

JANEIRO - RJ 

PROCESSO N° 0398439-14.2013.8.19.0001 

vi 
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DELLA SPIGA LINGERIE LTDA., na condicao de credora na 

AcA0 DE RECUPERAcA0 JUDICIAL proposta pela SOCIEDADE COMERCIAL E 

IMPORTADORA HERMES S.A., tendo tornado conhecimento da divulgacao da lista 

preliminar de credores vem, respeitosamente, por urn de seus advogados constantes da 

procuragao inclusa, cujo instrumento de mandato e atos constitutivos da peticionante 

requer a juntada para seus devidos e legais efeitos, assim se manifestar a V. Exa: 

PRELIMINARMENTE: 

1 	Para todos os fins de direito, requer a credora, ora peticionante, 

respeitosamente, digne-se V. Exa determiner a Serventia que doravante todas 

as publicacoes alusivas ao presente feito seiam realizadas em nome de seu 

advoqado  MARO ANTONIO PEREIRA - OAB-RJ 37.201, corn escrit6rio a Av. 

Lucio Meira n°194, sala 603, Varzea, Teresopolis - RJ (CEP 25.953-001), 

signatario desta, sob pena de nulidade. 

QUANTO AO DEBITO: 

2. 	Manifesta-se esta credora que este de acordo corn o valor de seu credit°, no 

montante de R$662.302,19 (Seiscentos e sessenta e dois mil, trezentos e dois 

reais e dezenove centavos), conforme reconhecido e divulgado inicialmente pela 

parte Autora; 

eCiv. 	Pii:et;nz,494 - Fula  603 - Irixxerz - d:Y;emybdie:.t - 

"A 25953-009 - &Ye:4:fax (21)2742-MO 
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Nesta oportunidade, deixa aqui consignado que nao concorda corn os termos 

propostos pela parte Autora para pagamento aos seus credores, donde se inclui 

esta peticionante; 

Entretanto, deixa aqui consignado a sua disposicao de colaborar corn a 

recuperacao financeira da parte Autora, naquilo que for possivel, apresentando 

oportunamente sua contraproposta. 

Pelo exposto, requer, respeitosamente, digne-se V. Exa 

determinar seu ingresso nos autos e, bem assim, a convocacao da Assembleia Geral 

dos credores quando se espera haver uma deliberacao coletiva sobre a questao. 

Termos em que, 

Pede-se deferimento. 

Rio de Janeiro, 14 de maio de 20 4. 

Maro Antonio Pereira 

OAB-RJ 37.201 

00;,. 	 - 	Co.' -147. - (.733;eitytas - 91r," 
W;;),P25.953-009 -(7'X-7/Ay 01) 2742-S840 






























































