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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA 
COMARCA DE SÃO BENTO DO SUL – ESTADO DE SANTA CATARINA 
 
 
Processo n.: 0301648-60.2016.8.24.0058 
 
 
 

TECNOTUBO ARTEFATOS METÁLICOS LTDA EPP – em 
recuperação judicial, já devidamente qualificada nos autos em epígrafe vem, 
respeitosamente, perante este Juízo, por seus procuradores signatários, ante a r. 
intimação, expor e requerer o que segue. 
 

Infere-se o r. Juízo determinou a intimação da Recuperanda para 
manifestar-se sobre as Objeções ao Plano de Recuperação Judicial, apresentadas pelas 
instituições financeiras Caixa Econômica Federal (fls. 754-751) e Itaú Unibanco S.A (fls. 
759-768), na forma requerida pelo Administrador Judicial às fls. 1035: “Reafirme-se que 
em duas das três objeções, fls. 751 e 768, há textualmente pedido de diligências, do que opino 
seja intimada a empresa para que se manifeste antes mesmo da realização da AGC.”. 
 

Contudo, em análise aos autos, verifica-se que já houve manifestação 
da empresa Recuperanda acerca das Objeções apresentadas (fls. 991/96), em 
cumprimento ao item 2 da Decisão Interlocutória proferida à fl. 970, a qual, até a 
presente data, não restou analisada pelo r. Juiz.  

 
Em breve síntese, no referido petitório (fls. 991/96) a empresa 

Recuperanda concluiu que se tratam de Objeções demasiadamente genéricas, que não 
impugnam qualquer ponto específico do Plano de Recuperação Judicial, e por tal 
razão, devem ser julgadas improcedentes, não havendo necessidade de convocação da 
AGC. Além disso, não cogitou-se qualquer alteração ao Plano de Recuperação 
Judicial. 

  
Deste modo, considerando que já possui nos autos manifestação 

acerca das Objeções apresentadas, não há outra alternativa, senão a reiteração do 
petitório de fls.  991/96, a fim de que este seja submetido às análises do Administrador 
Judicial e do r. Juízo. 

 
Nestes termos, espera deferimento.   
 
De Blumenau para São Bento do Sul, 1º de fevereiro de 2019. 
 

 
   Alcides Wilhelm                      Mara D. Poffo Wilhelm                  Diego Guilherme Niels  
    OAB/SC 30.234                         OAB/SC 12.790-B                                OAB/SC 24.519 
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