
 

 

Nota de Esclarecimentos 

A K2 Consultoria Econômica - Gestora Judicial Provisória e Assessora Operacional e Financeira da Viação 

Sul Fluminense - em Recuperação Judicial, vem ao Público em especial aos seus funcionários, credores e 

usuários do transporte público coletivo rodoviário de Volta Redonda, prestar seus esclarecimentos dos últimos 

fatos ocorridos em 22 de maio de 2020, aproveitando o ensejo para trazer satisfações da condução de suas 

operações ao longo de quase (07) sete meses de trabalho por nossa equipe desenvolvida na Viação Sul 

Fluminense.  

Nossa empresa está galgada em prestar serviço de reestruturação de empresas e de apoio como auxiliar do 

judiciário em suas intervenções e ou administração judicial. 

No caso da Viação Sul Fluminense, fomos nomeados Gestores Provisórios para atuar tecnicamente na 

empresa que vinha sendo objeto de ação de responsabilidade por um dos sócios contra a gestão dos sócios 

administradores. 

Recebemos a empresa no de 27 de setembro de 2019, na parte da tarde, e no dia 28 de setembro de 2019, 

às 05 hs da manhã, tivemos a visita de oficiais de justiça, com um mandato de busca e apreensão de 31 

veículos, correspondente a 27 % da frota operacional da empresa.  

Toda a história desta administração será apresentada em momento oportuno. 

Muito estamos fazendo e aprendendo ao longo destes (07) sete meses. 

Vivemos muitas coisas, mas estamos dando continuidade à atividade da empresa, organizando e melhorando 

sua saúde em todos aspectos, da melhor maneira possível, com todo o esforço para prestar um serviço 

adequado a População de Volta Redonda e Barra Mansa. 

Para nós é sempre importante uma boa relação com o ente Público, gestor da administração do Município, o 

que esperamos é  uma atuação técnica e o não envolvimento  político na condução desta gestão temporária 

que visa resguardar o direito dos mais vulneráveis e fragilizados, que são os funcionários, ex-funcionários e 

credores, além da coletividade que merece um serviço de excelência.  

A garantia que o Poder judiciário existe para garantir a justa e devida correção nas ações e decisões 

atabalhoadas e sem fundamento, é que nos dá tranquilidade para enfrentar o dia a dia e perseverar na 

continuidade do nosso trabalho com o objetivo de reorganizar e soerguer a Viação Sul Fluminense. 

Sem mais pelo momento! 
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