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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE SÃO BENTO DO SUL - SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 0300962-68.2016.8.24.0058 

Ref.:Trabalho especifico sobre RJ 

 

 
PAVSOLO CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL, e EBRAX CONSTRUTORA LTDA  EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

já qualificadas nos autos do processo de recuperação judicial 

em epígrafe, por seu advogado que a esta subscreve, vêm, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar: 

 

               O estudo com a empresa contratada pelas 

Recuperandas, empresa VALUUP CONSULTORIA, conforme o primeiro 

estudo apresentado em Outubro de 2020, foi ampliado no 

sentido de se ter uma demonstração junto aos Senhores 

Credores do poder das empresas Pavsolo Construtora e Ebrax 

Construtora em efetivamente cumprirem com o plano que 

posteriormente será apresentado. 

 

               Assim a empresa vem à presença de Vossa 

Excelência  apresenta este estudo para que não só os credores 

mas também a Senhora Administradora Judicial, o Comitê de 

Credores, os Credores I, II, III, IV, tenham conhecimenento e 
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façam suas avaliações para que, conforme solicitação, seja 

marcado uma nova Assembleia de Credores e votado um Novo 

Plano, que efetivamente a empresa cumpra de forma normal.     

 

                Neste relatório se faz presente um parecer 

técnico isto porquê as Recuperandas, trouxeram para a 

formatação deste relatório, técnicos, que verificassem e 

estudassem a possibilidade efetiva do cumprimento de um novo 

Plano de Recuperação Judicial. 

   

Desta forma Excelência as empresas  PAVSOLO 

CONSTRUTORA LTDA E EBRAX CONSTRUTORA LTDA  solicitam que a 

Sra. Administradora Judicial, o Comitê de Credores e os 

Credores das classes I, II, III e IV da Recuperação Judicial, 

coloquem seus pareceres para que efetivamente e 

posteriormente se cumpra através deste estudo e deste 

trabalho de checagem realizado com o cuidado devido, o plano 

que será apresentado posteriormente.  

    

Nesses termos, 

Pede-se e espera-se deferimento. 

São Bento do Sul, 24 de Novembro de 2020. 

 

 

José Manuel Freitas da Silva 

OAB/SC nº 22.582 




































































