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Av. São Bento, 401 - Bairro: Rio Negro - CEP: 89287-355 - Fone: (47) 3130-8900 - Email:
saobento.vara1@tjsc.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0300962-68.2016.8.24.0058/SC

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

DESPACHO/DECISÃO

1. Em razão do informado e documentado pelas recuperandas nos
eventos 11100, 11106 e 11135, manifeste-se a administradora judicial no prazo de 5
dias, retornando os autos conclusos com urgência para deliberação em gabinete. 

1.1 Postergo a análise do pedido formulado pelo Banco Bradesco nos
eventos 10261 e 10692, bem como por WA Peralda Ltda (evento 11074, em relação
à aplicação da nova redação do artigo 61 da Lei nº 11.101/05), observando-se a
manifestação da administradora judicial lançada nos eventos 10674 e 11101, para o
momento da análise da concessão da recuperação judicial por este juízo, quando
então será analisado o plano aprovado pela assembleia geral de credores. 

1.2 Manifesto ciência em relação ao relatório sobre o plano de
recuperação judicial e relatório mensal, referente aos meses de janeiro a abril de
2022, ambos elaborados pela administradora  (E11101, E11128 e E11145),
cientificando-se eventuais credores interessados. 

2. Em que pese o informado nos eventos 10156, 10183 e 10225, tenho
que o pedido de destituição da administradora judicial Muller Assessoria
Empresarial e Finanças Me merece acolhimento. 

Inicialmente, consigna-se que a coincidência entre os endereços
profissionais dos procuradores das empresas recuperandas e da administradora não
foi devidamente esclarecida pelos interessados. 

Em que pese o informado no evento 10225, registra-se que a nomeação
da então administradora judicial decorreu do fato de a empresa Muller Assessoria
Empresarial e Finanças Me ter sido indicada para similar encargo nos autos de
n. 0300165-06.2018.8.24.0064 (Ev. 43 daqueles autos), processo em que foi
decretada a falência da empresa Pavsolo Construtora e Mineradora Ltda (CNPJ n.
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25.159.968/0001-96), por força da convicção de que possuiria ela pleno
conhecimento acerca do desenvolvimento das atividades econômicas de ambas as
empresas. 

No mais, em 02/07/2021 e a partir da petição da instituição financeira,
compulsando o processo supramencionado (em trâmite no Juízo da Vara Regional de
Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca da Capital/SC), verificou-se que
existia a mesma coincidência de representação com os autos em epígrafe, ou seja, a
empresa Pavsolo Construtora e Mineradora Ltda (CNPJ n. 25.159.968/0001-96)
estava representada pelo causídico Jose Manuel Freitas da Silva (OAB/SC nº
022582), enquanto a empresa Muller Assessoria Empresarial e Finanças Me atuava
como Administradora Judicial. 

Entretanto, mesmo após oportunizado o contraditório, justificou a
administradora judicial de então que indicou o endereço do procurador das
recuperandas para facilitar o recebimento das correspondências, o que não se mostra
razoável, pois, como bem observou o ilutre representante do Ministério Público, a
sociedade de advogados Freitas Abecassis já atuava em nome da Muller Assessoria
Empresarial e Finanças Me desde abril de 2018.

Além disso, conforme externado pelo credor Banco do Brasil, "(...) não
teria cabimento a submissão destes documentos ao crivo da recuperanda, para que
esta, por sua vez e critérios subjetivos, encaminhasse ao escritório da sra.
Administradora" (evento 8111).

Portanto, demonstrou-se nos autos a omissão da administradora
judicial Muller Assessoria, já que ela deixou de informar nos autos a proximidade
que já possuía com os patronos das recuperandas, motivo pelo qual deveria ter
recusado a nomeação. 

A propósito:

Sendo assim, faltou com a verdade a administradora judicial renunciante ao omitir
a proximidade previamente estabelecida com os patronos das recuperandas, o que,
por evidência, é capaz de suscitar – e realmente suscitou – questionamentos quanto
à sua idoneidade para o bem e fiel cumprimento das funções e responsabilidades
inerentes ao múnus assumido, haja vista o inequívoco união de interesses entre
fiscalizador e fiscalizado no trâmite da recuperação judicial.

(...) mais do que isso, a conduta perpetrada por Simone de Cássia Machado Muller
denota desonestidade e ausência de boa-fé para com as partes atuantes no presente
feito e demais interessados, em oposição à postura esperada do auxiliar da justiça
responsável por zelar pela lisura do processo recuperacional. Assim se afirma
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porque a administradora judicial renunciante teve duas oportunidades para prestar
esclarecimentos, mas preferiu apresentar respostas evasivas, falseando a verdade
dos fatos, a admitir o envolvimento profissional incontestável com os causídicos das
recuperandas (parecer do Ministério Público, evento 10694).

Salienta-se que o artigo 31 da Lei nº 11.101/05 estabelece que 

O juiz, de ofício ou a requerimento fundamentado de qualquer interessado, poderá
determinar a destituição do administrador judicial ou de quaisquer dos membros do
Comitê de Credores quando verificar desobediência aos preceitos desta Lei,
descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às
atividades do devedor ou a terceiros (negritei).

Ademais, no tocante à renúncia promovida no evento 8493, às
vésperas da 2ª convocação da assembleia geral de credores, ficou evidenciada a falta
de zelo da administradora judicial para com o juízo e os credores, já que o exame
médico apresentado (datado de maio de 2021) não impediu - por exemplo -  a
realização da primeira convocação, ocorrida em 06/07/2021.  

Além disso, tanto a renúncia da então administradora quanto o
substabelecimento sem reserva de poderes (evento 8424) foram apresentados nos
autos somente após as informações apresentadas pelo credor Banco do Brasil, o que
entremostra a existência de interesses conflitantes com o bom andamento da
recuperação judicial. 

Logo, conforme bem lançado pelas recuperandas (E10673, item 7),
pela atual administradora judicial (E10674, item III), pelo credor Banco do Brasil (
E10662) e notadamente pelo Ministério Público (E10694), faz-se necessária a
destituição da administradora judicial Muller Assessoria Empresarial e
Finanças Me, bem como de sua representante legal Sra. Simone de Cássia
Machado Muller.

Em conformidade com o artigo 30 da Lei nº 11.101/05, a
administradora judicial Muller Assessoria Empresarial e Finanças Me, bem como 
sua representante legal Sra. Simone de Cássia Machado Muller, não poderão, no
prazo de 5 anos, exercer o cargo de administrador judicial ou de membro do Comitê
em falência ou recuperação judicial. 

Oficie-se a Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e
Concordatas da Comarca da Capital (autos nº 0300165-06.2018.8.24.0064)
noticiando a presente destituição. 
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2.1 No tocante ao pedido 3231, conforme já decidido no evento 4241
(item 3), impossível o acolhimento como renúncia, pois descumprido o disposto no
artigo 112 do Código de Processo Civil. 

Entretanto, a fim de regularizar a representação do comitê nos autos,
intimem-se pessoalmente seus membros para que conjuntamente constituam novo
procurador, no prazo de 15 dias, a fim de viabilizar as intimações judiciais. 

Descumprido, intime-se a administradora judicial para requerer o que
for pertinente. 

3. A administradora judicial requereu, no evento 11122, a fixação de
sua remuneração no percentual de 4% da lista de credores apresentada no evento
248 (art. 7º, § 2º da Lei nº 11.101/05), devidamente atualizada em R$
80.303.492,67. 

Da remuneração do administrador judicial cuida o artigo 24 da Lei nº
11.101/2005: 

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do
administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau
de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o
desempenho de atividades semelhantes.

§ 1º Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5%
(cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial
ou do valor de venda dos bens na falência.

Conforme justificado pela administradora judicial "(..) seu trabalho no
caso compreende várias etapas do processo de recuperação judicial, considerando a
atualização da lista, o exame do PRJ apresentado, a análise da legalidade do plano, a
eventual homologação, o acompanhamento do cumprimento e diversas outras
medidas, anotando-se que estão envolvidos mais de 1000 credores com dívida
expressiva".  

Logo, plenamente justificado o pleito, fixo a remuneração da
administradora judicial em 4% da lista de credores apresentada no evento 248, com
base no art. 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/05, devidamente atualizada no valor de R$
80.303.492,67. 

Deverá permanecer reservado 10% (dez por cento) do valor da
remuneração para pagamento quando do cumprimento da obrigação estabelecida no
artigo 22, inciso II, alínea "d", da Lei nº 11.101/2005.
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O importe deverá ser pago em parcelas mensais, corrigidas
monetariamente, vencendo-se a primeira 30 dias após a nomeação e as demais
sempre no mesmo dia dos meses subsequentes.

4. Deixo de analisar os pedidos formulados nos eventos 11037 e 11038
por Banco John Deere S/A e Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A,
pois autorizado 

"(...) o prosseguimento das demandas que visam a retomada dos bens excetuados no
§ 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/05, inclusive dos bens classificados como
essenciais às atividades da recuperanda, conforme inclusive restou decidido no
recurso de Agravo de Instrumento nº 1000752-53.2016.8.24.0000, Rel. Des.
Rogério Mariano do Nascimento, Primeira Câmara de Direito Comercial, j.
17/11/2016)" (f. 10867/10870 dos autos nº 0300962-68.2016-8.24.0058).

Ademais, a busca a apreensão interposta pelo Banco John Deere S/A já
se encontra julgada (autos nº 0300344-26.2016.8.24.0058) desde 05/02/2019, sendo
consolidado o domínio e a posse das máquinas apreendidas em mãos da casa
bancária.

Tão somente no evento 10695 foram reconhecidos como essenciais à
atividade empresarial das recuperandas os bens: I - Vibro Acabadora de
Asfalto (VDA-600BM), Terex Cifali, Série n. 311106833; II - Trator de Esteiras
(D51EX-22), Komatsu, Série n. B12905; III - Rolo Compactador de Pneus,
Dynapac, Série n. 10000502P0B002063, diretamente relacionados às atividades
desenvolvidas. 

5.  Acerca do contido nos pedidos formulados nos eventos 11085 e
11140 pelo Banco de Lage Landen Brasil S/A, manifestem-se as recuperandas e a
Administradora Judicial, voltando após conclusos para decisão. 

6. Indefiro o pedido formulado no evento 11072 pela credora JKS
Turismo - Joyce Koerich da Silveira, pois não verifico a utilidade/necessidade de
que seja certificada a reserva declarada pela administradora judicial.

7. Sobre o informado na petição do evento 11074 (credor WA Peralta
Ltda), dê-se vista às recuperandas e à Administradora Judicial, inclusive em razão
de eventuais dados bancários informados, cabendo às recuperandas posteriormente
conferirem eventuais poderes quando indicadas contas bancárias de terceiros. 

Entretanto, desde já informo a todos os credores que os pagamentos
dos valores previstos no plano de recuperação judicial são realizados diretamente
pelas recuperandas aos credores e não passam pelo crivo judicial. 
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8. Em razão do informado pela Administradora Judicial no evento
11087, demonstrando que já peticionou diretamente nos processos oriundos da Vara
do Trabalho de Santa Vitória do Palmar (ATOrd nº 0020092-62.2016.5.04.0111,
reclamante Elio Bolfe) e da Vara do Trabalho de Bagé (ATOrd nº 0021012-
70.2016.5.04.0811, reclamante Dilson Couto Soares), desnecessária a resposta aos
ofícios dos eventos 11039 e 11040.

9. Acerca do informado por Otero Advogados Associados no evento
11105, postulado no evento 11112 pelo credor Beltrame Comércio de Materiais de
Construção Ltda e pela administradora judicial no evento 1113, intimem-se as
recuperandas para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se nos autos, inclusive acerca
do contrato de compra e venda dos direitos minerários. 

Prestados os esclarecimentos, intimem-se com urgência os
interessados para conhecimento e a administradora judicial a fim de apresentar seu
parecer, voltando então conclusos para decisão.  

10. Em razão do ofício acostado no Ev. 11108, proveniente da Vara do
Trabalho de Telêmaco Borba, referente à ATOrd autuada sob o nº. 0000258-
67.2017.5.09.0671, movida por Valdir Gomes da Silva em face da Pavsolo
Pavimentação e Obras Ltda, informe-se ser incabível
a penhora no rosto dos autos da ação de recuperação judicial, por inexistir direito
pleiteado em juízo, conforme estabelece o artigo 860 do CPC. 

Saliente-se que inexiste nos autos numerário disponível em razão da
natureza da ação recuperacional. 

Ademais, o pagamento dos valores previstos no plano de recuperação
judicial é realizado diretamente pelas recuperandas aos credores e não passam pelo
crivo judicial. 

11. Promova o cartório com urgência a resposta aos ofícios acostados
nos eventos E11114 e E11139, oriundos da 2ª Vara do Trabalho de Marabá (ATSum
0000604-24.2018.5.08.0117), facultando acesso aos autos.

12. Deixo de analisar os requerimentos de habilitação de crédito
formulados pelo credor trabalhista Rinaldo da Conceição Pinto e procuradora 
Daniele Bonfada de Pinho (E11118 e E11119), credor trabalhista Gildo Albrecht de
Souza (E11127), credor trabalhista Fabiano da Rosa Alves (E11132), credor
trabalhista Jose Luis dos Santos (E11134) e credor trabalhista Anderson da Rosa e
procurador Elói  Paulo Siqueira Cursino (E11146 e E11147), que deverão ser
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formulados no incidente autuado sob o nº 0000397-12.2018.8.24.0058, cuja petição
deverá conter todos os requisitos exigidos na Lei nº. 11.101/2005, a fim de que seja
garantido o pleno exercício do direito do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, os credores deverão observar que os créditos posteriores à
data do pedido de recuperação formulado perante este juízo (artigo 49 da Lei nº
11.101/05), ocorrido em 30/03/2016, não se sujeitam à recuperação judicial. 

Este juízo tem inclusive autorizado que as execuções de créditos não
sujeitos à recuperação judicial tenham continuidade nos juízos de origem, até porque
a entrada constante de novos créditos, notadamente trabalhistas, inviabiliza a
necessária consolidação do quadro geral de credores. 

13. Indefiro, ainda, as habilitações de crédito apresentadas nos
eventos 11124 e 11125 pelos credores Cooperativa de Prestação de Serviços
Públicos de Distribuição de Energia Elétrica Senador Esteves Júnior e
Rammon Otto Alves, pois se observou que os referidos créditos não se sujeitam à
recuperação judicial, já que posteriores à data do pedido de recuperação formulado
neste juízo (artigo 49 da Lei nº 11.101/05), o que ocorreu em 30/03/2016. 

14. Indefiro o pedido formulado pela procuradora Michelly C.A.
Nogueira Zanatano no evento 11019, para desvinculação do processo, pois conforme
certificado no evento 11144, foi constatada a existência de procuração outorgada à
advogada, tendo como outorgante o Banco Fidis.

15. 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, Kenison da Silva
Rosa, Tiago Daves dos Santos, Gildo Freitas da Silva, Jorge Auri dos Santos, Lázaro
Luciano Feyh, Paulo Antonio Dávia, Locadora de Veículos Lajeado Ltda, Marcon
Colombo Locações e Transportes Ltda e Unirodo Engenharia Ltda, 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.
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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
310028574921v80 e do código CRC cc432aab. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): MARCUS ALEXSANDER DEXHEIMER 
Data e Hora: 21/6/2022, às 13:48:51 
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