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FATO RELEVANTE 

DECISÃO DETERMINANDO A PENHORA DE RECEBÍVEIS EM FAVOR DA  

COMPANHIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL  

 
Nova Odessa, 17 de maio de 2022 – A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3) (“Lupatech” ou “Companhia”), 

em cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 44/2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral 

o quanto segue. 

 

Conforme informado ao mercado por meio do Fato Relevante veiculado em 19 de agosto de 2020, a Companhia 

se sagrou vencedora no procedimento arbitral de nº 2/73/2014-CAF, o qual tramitou perante a Câmara de 

Arbitragem da Federasul (CAF), movido pela Companhia contra a Cordoaria São Leopoldo Ltda., cujo controle é 

detido pelo Sr. José Teófilo Abu-Jamra. 

 

Em referida arbitragem restou constatada a violação, pelo Sr. Abu-Jamra e suas empresas, do compromisso de 

não concorrência com a Lupatech no mercado de cabos de ancoragem de plataformas marítimas, resultando na 

condenação ao pagamento de multa contratual à Companhia. 

 

Embora transitada em julgado, a sentença arbitral não foi cumprida pela Cordoaria São Leopoldo e o seu 

controlador, o que obrigou a Lupatech a ingressar com a execução de título judicial, autuada sob o nº 5026160-

80.2021.8.21.0001, em trâmite perante a 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, no Estado 

do Rio Grande do Sul. 

 

No bojo da referida execução, o MM. Juízo da 2ª Cara Cível de Porto Alegre deferiu o pedido de penhora de 

créditos oriundos dos contratos que a Cordoaria São Leopoldo Original Ltda. (sucessora da Cordoaria São 

Leopoldo Ltda.) tem com a PETROBRAS, até o limite de R$ 33.554.328,31, valor este que representa o crédito 

atualizado da Companhia. De acordo com o Portal da Transparência, os contratos em vigor firmados pela 

Cordoaria São Leopoldo Original Ltda. com a PETROBRAS superam R$ 60 milhões. 

 

A decisão é passível de recurso pelos executados. 

 

O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais.  

 

 

Rafael Gorenstein 

Diretor Presidente e de Relações com Investidores 

 
CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES 

 
Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7089  
Email: ri@lupatech.com.br   
Website : www.lupatech.com.br/ri 
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