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Rua Maria Deomar da Costa Neves, 212, Centro 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA 4ª CÍVEL DA 
COMARCA DE JOINVILLE – SANTA CATARINA. 
 

 

 

Ref. Autos nº 0300369-65.2017.8.24.0038 
Petição da Administradora Judicial 
 

 

CARMEN SCHAFAUSER, Administradora Judicial nomeada nos Autos da 

Recuperação Judicial das Empresas ITRA AUTOMAÇÃO EIRELI., já qualificada, vem 

com o devido respeito à presença de Vossa Excelência, apresentar a Ata da Assembleia 

Geral de Credores em 1ª Convocação, nos seguintes termos: 

 

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas 

e trinta minutos, na ACIJ – Associação Empresarial de Joinville, localizada na Avenida 

Aluísio Pires Condeixa, 2550, Saguaçu, Joinville-SC, CEP: 89.221-750, por Ordem e 

Determinação do Juiz da Quarta Vara Cível da Comarca de Joinville-SC, cumpridas as 

exigências editalícias, presentes no Ato Assemblear em primeira convocação: os Credores, 

o Procurador da Recuperanda e a Administradora Judicial, sendo essa a Presidente do Ato, 

para colocar em votação o Plano de Recuperação Judicial. 

 

Inicialmente foi convidado um Credor para voluntariamente secretariar a redação 

da Ata, tendo manifestado interesse a Advogada Camila da Silva Squeff Zezzi 

representando o Credor Bray Controls de Válvulas Ltda., da Classe Quirografária.  

 

Na sequência foram realizadas algumas considerações pela Administradora 

Judicial em relação à forma de credenciamento e a assinatura da lista de presenças. 

 

Oportunizado o uso da palavra pelo Advogado da Recuperanda, este 

cumprimentou e agradeceu a presença de todos, salientando que aparentemente 

demonstra não ter quórum suficiente pelos presentes no Ato, motivo pelo qual, aguardar-

se-á a Assembleia em segunda convocação para que possa ser realizada a votação.  
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Em atendimento ao Edital, iniciaram-se os trabalhos para credenciamento às nove 

horas e trinta minutos, tudo mediante assinatura da lista de presenças, sendo a assinatura 

do próprio Credor ou de seu Procurador habilitado, cujo instrumento deveria ter sido 

entregue à Administradora Judicial ou informado o número das folhas constantes dos Autos 

no prazo de vinte e quatro horas antes da Assembleia designada, ou seja, até às nove 

horas e trinta minutos do dia dez do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, 

conforme foi devidamente esclarecido em Edital de Convocação, fazendo parte da regra do 

artigo 37, parágrafo 4º da Lei 11.101/05.  

 

A Administradora Judicial declarou que dos Credores presentes, foi entregue o 

instrumento de procuração no prazo legal de até vinte e quatro horas que antecedem a 

data prevista para a Assembleia Geral de Credores (art. 37, § 4º, da Lei nº 11.101/2005), 

pelos seguintes Credores: 

 

- Caixa Econômica Federal (Classe Quirografária);  

- Banco Santander (Classe Quirografária); 

- Banco Bradesco S.A. (Classe Quirografária); 

- Banco Bradesco Cartões S.A. (Classe Quirografária); 

- Bray Controls Indústria de Válvulas Ltda. (Classe Quirografária). 

 

Portanto, somente os Credores credenciados e que assinaram a Lista de Presenças 

estavam aptos a votar sobre as discussões da Assembleia, ante a eficácia de sua 

representatividade. 

 

Encerrados os trabalhos de credenciamento, sob a fiscalização da Administradora 

Judicial, da Empresa em Recuperação Judicial através de seu Procurador e dos Credores, 

apurou-se a presença do seguinte quórum: 

 

- 67,07% (sessenta e sete vírgula sete por cento) em valores, da Classe 

Quirografária; 

- 0,0% (zero por cento) em valores da Classe ME e EPP.  

 

Por fim, considerando que não houve quórum necessário para a instalação da 

Assembleia em primeira convocação, a luz do artigo 37, parágrafo 2º da Lei nº 11.101/05, 

não houve possibilidade de declaração de instalação do Ato. 

 

A Presidente declarou encerrado o Ato, lembrando a todos que a próxima 

Assembleia será no dia vinte e cinco de novembro do corrente ano, às nove horas e trinta 

minutos, no mesmo local designado no Edital: ACIJ – Associação Empresarial de Joinville, 

e será instalada mediante o quórum que se fizer presente. 
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Após, foi assinada a Ata pela Administradora Judicial, pela Secretária, pelo 

Procurador da Recuperanda e ainda, por dois membros de cada Classe votante, conforme 

dispõe o artigo 37, § 7º da Lei nº 11.101/05; tendo sido disponibilizado a todos os demais 

presentes, assim como restou registrado o Ato mediante gravação, cujo DVD será 

depositado em Cartório oportunamente. 

 

Desta forma, requer a Vossa Excelência se digne em receber a presente, com os 

documentos anexos, ficando no aguardo da Assembleia Geral de Credores em 2ª 

convocação, devidamente designada para o dia 25/Novembro/2019, às 9h30min., no 

mesmo local. 

 

Pede a Juntada e Aguarda o Comando Judicial.  
 
 
De Caçador-SC, 12 de Novembro de 2.019. 
 
 
 
 
CARMEN SCHAFAUSER 
      OAB/SC 28.438 
Administradora Judicial 
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