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AUTOR: PAVSOLO CONSTRUTORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)

AUTOR: EBRAX CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

DESPACHO/DECISÃO

1. Manifesto ciência em relação ao relatório mensal, referente ao mês
de setembro de 2022, elaborados pela Administradora (E13176), cientificando-se
eventuais credores interessados. 

Em razão da recente reforma da lei, observe a Administradora Judicial
a necessidade de fiscalizar a veracidade e a conformidade das informações prestadas
pelo devedor (art. 22, II, alínea "c", da Lei n. 11.101/05)

1.1 Ademais, em razão da reforma trazida pela Lei nº 14.112/20,
observe a Administradora Judicial a necessidade de também "(...) providenciar, no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas
por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do
juízo;" (art. 22, inciso I, alínea "m" e inciso II, alínea "h" da Lei nº 11.101/05).

2.  Em que pese o informado pelas recuperandas no evento 13141,
em razão do postulado nos E12734 e E13182 pela Administradora Judicial, concedo
à parte recuperanda o prazo final de cinco dias para que "(...) prestem as
informações acerca de todos os débitos informados na certidão de situação fiscal de
Ev. 13141, para que seja conferido pelo Juízo a regularidade prevista no art. 57 da
Lei 11.101/2005, ou, ainda, a tentativa concreta de sanar todas as pendências
tributáriaa".

Assim que promovido pelas recuperandas o cumprimento do
postulado, manifeste-se a Administradora no prazo de cinco dias, retornando os
autos conclusos com urgência para deliberação em gabinete. 

3. Acerca dos depósitos judiciais de R$ 1.329,88 e R$
210,64 documentados nos E13069 e E13158, cientifiquem-se as recuperadas e a
Administradora Judicial para conhecimento. 
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3.1. Por ora, indefiro o pedido formulado no evento 13141,
para liberação em favor das recuperandas dos valores transferidos no ev. 12.743, em
razão da necessidade de primeiro se aguardar a concessão ou não da recuperação
judicial. 

Após, deverá então a Administradora, no prazo de 15 dias, apresentar
manifestação acerca da destinação da totalidade dos valores depositados nos autos. 

4. Apesar da manifestação do E13175 pelas recuperandas, deixo de
analisar o informado no E13149 pelo credor Transrodosil, pois as devedoras ainda
não comprovaram a regularidade da situação fiscal necessária para análise a
concessão ou não da recuperação judicial,

5. Acerca do informado pela Administradora Judicial no E13168 (item
1), cientifique-se o credor Banco de Lage Landen Brasil S/A. 

Entretanto, apesar de reconhecida a essencialidade de determinados
bens na decisão de E10695, conforme informado pela Administradora Judicial, faz-
se necessário intimar as recuperandas para, no prazo de cinco dias, informarem e
comprovarem "(...) se os referidos bens permanecem essenciais à sua atividade
empresarial, o que impediria a retirada de sua posse, apontando em que situação os
bens vêm sendo empregados" (E13168, f. 2), sob pena de revogação do
anteriormente decidido. 

Decorrido o prazo das recuperandas, manifeste-se a Administradora no
prazo de cinco dias, inclusive acerca do reiterado no E12688, voltando após
conclusos com urgência para decisão dos pedidos formulados pelo credor Banco de
Lage Landen Brasil S/A nas petições de E11085, E11140 e E12688.

6. Da mesma forma, no tocante à essencialidade do seguinte bem à
atividade empresarial (Auto bomba estacionária para concreto Marca Schwing
Stetter Modelo SPL 2000, nº série 1020858.00, ano 2014, cor branco e verde, chassi
Volkswagen 15-190, VIN/RENAVAM 9536E8231ER424559, acionamento motor
diesel), apesar do informado pelas recuperandas no E12728, em razão do postulado
pela Administradora Judicial no E13168, item IV, intimem-se as recuperandas
para, também no prazo de cinco dias, "(...) comprovem de que forma está sendo
utilizado o referido bem (...)" (E13168, f. 3), sob pena de não ser considerado
essencial pelo juízo.

Decorrido o prazo das recuperandas, manifeste-se a Administradora no
prazo de cinco dias, voltando após conclusos com urgência para resposta aos
ofícios acostados nos eventos E11874 e E12264, oriundo da 9ª Vara Cível da
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Comarca de São Paulo (autos n. 1037135-59.2019.8.26.0100 - credor Banco
Santander).

7. Dê-se ampla publicidade à presente decisão, intimando-se inclusive
as Recuperandas, a Administradora Judicial, o comitê de credores, credores com
procuradores constituídos nos autos e o Ministério Público. Saliente-se que em
relação aos demais credores os prazos correm em cartório, independentemente de
intimação, aplicando-se por analogia o artigo 346 do Código de Processo Civil.

Entretanto, não foi possível incluir a intimação automática no sistema
eproc dos credores Brozauto Veículos e Peças Ltda, Fábio Zanette,  Gildo Freitas da
Silva, Jorge Auri dos Santos, Kenison da Silva Rosa, Lázaro Luciano
Feyh, Locadora de Veículos Lajeado Ltda, Paulo Antonio Dávia, Ronaldo Adriano
da Silva e Solotest Aparelhos Para Mecânica do Solo Ltda, por problemas
relacionados ao cadastro dos procuradores (não validado ou cancelado), devendo o
cartório promover a regularização das respectivas intimações.

Documento eletrônico assinado por MARCUS ALEXSANDER DEXHEIMER, Juiz de Direito, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador
310037254414v22 e do código CRC 2fb43376.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCUS ALEXSANDER DEXHEIMER
Data e Hora: 14/12/2022, às 18:22:2
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