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Ref. Autos nº 0300369-65.2017.8.24.0038 

Petição da Administradora Judicial 
 
 
 

CARMEN SCHAFAUSER, Administradora Judicial nomeada nos Autos da 

Recuperação Judicial da Empresa ITRA AUTOMAÇÃO EIRELI, já qualificada, vem 

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

Assembleia Geral de Credores em 2ª Convocação, nos seguintes termos: 

 

Aos vinte e cinco 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, nº 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 segunda 

convocação: os Credores, o Procurador da Recuperanda e a Administradora Judicial, 

sendo esta 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 mesma Advogada que já acompanhou no Ato 

anterior, ou seja, Camila da Silva Squeff Zezzi representando o Credor Bray Controls de 

Válvulas Ltda., da Classe Quirografária. 
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Em seguida, foram realizadas algumas considerações pela Administradora 

Judicial, a qual cumprimentou e agradeceu a todos os presentes, declarando instalada 

a Assembleia Geral de Credores, posto que em segunda convocação, independe de 

quórum. 

 

Quanto às decisões democráticas pelos Credores, ressaltou sobre a importância 

das deliberações para uma decisão que atenda às necessidades da Recuperanda e tais 

decisões se darão através de votação pelos próprios Credores. Entendendo necessário 

e pertinente, esclareceu sobre as suas funções e limitações, bem como em relação à 

forma de credenciamento e assinatura da Lista de Presenças, e ainda, sobre eventuais 

debates que serão abertos a todos após o credenciamento, considerando a democracia 

do Ato. 

 

Em atendimento ao Edital, iniciaram-se os trabalhos para credenciamento às 

nove horas, mediante a assinatura na 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 que antecedem a Assembleia designada, ou seja, até às 

nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro do mês de novembro do ano de dois 

mil e dezenove, conforme devidamente esclarecido em Edital de Convocação, fazendo 

parte da regra do artigo 37, parágrafo 4º da Lei 11.101/2005. 

 

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

Presenças na Assembleia instalada estão aptos a votar sobre as discussões 

assembleares, ante a eficácia de sua representatividade.  

 

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: 

 

- 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) 

- BV Usinagem (Classe Quirografária) com cessão para RND Consult; 

- Caixa Econômica Federal (Classe Quirografária);  

- EGM Indústria Mecânica (Classe ME e EPP) com cessão para RND Consult; 

- Famak Automação (Classe Quirografária) com cessão para RND Consult;  
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- Manoel Bittencourt (Classe ME e EPP); 

- Usinagem Cometa (Classe Quirografária) com cessão para RND Consult. 

 

Quanto ao Credor Galmec Ferramentaria e Usinagem Eirelli, embora tenha 

encaminhado suas credenciais em tempo hábil para participar do Ato Assemblear, em 

análise ao Quadro de Credores, verificou-se que este não se encontra arrolado, no 

entanto a Advogada Aline Taís Constantino Cristofollini apresentou a alteração 

Contratual comprovando a nova denominação, eis que o Credor arrolado no Quadro 

Geral de Credores consta como Roberto Galvan ME. 

 

Encerrados os trabalhos de credenciamento, sob a fiscalização da Administradora 

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

não havendo qualquer necessidade de averiguação de quórum (critério do artigo 37, 

2º, in fine, que dispõe sobre a instalação com qualquer número em segunda 

convocação).  

 

Primeiramente oportunizando a palavra ao Procurador da Recuperanda, Dr. 

Bruno Marques de Carvalho, este cumprimentou aos presentes, agradecendo o 

comparecimento de todos, ressaltando sobre a necessidade de modificação do Plano de 

Recuperação Judicial, eis que não houve tempo hábil para negociações com os Credores, 

solicitando prazo de suspensão de noventa dias para finalizar as negociações.  

 

Assim sendo, a Administradora Judicial questionou ao Procurador da 

Recuperanda se o prazo dos noventa dias sugeridos para a suspensão serão computados 

desde já ou somente após o retorno dos trabalhos forenses, tendo ele respondido que 

poderão ser desde agora. No entanto, ela salientou sobre a necessidade de verificação 

da disponibilidade do local, da agenda do Procurador da Recuperanda e da sua agenda, 

pois já possui agendamentos prévios de outras Assembleias em Comarcas diversas, não 

podendo acontecer a continuidade deste Ato no prazo requerido e sim em tempo 

superior, aproximando-se de cento e vinte dias, pois há que considerar além do recesso 

forense, também o “feriado de Carnaval” e a superlotação da sua agenda. 

 

Após verificação das agendas de todos, foi sugerida a data de dezesseis de março 

do próximo ano. 

 

No tocante ao Credor Banco Bradesco S/A, a Administradora salientou que restou 

intimada da Decisão que foi publicada no dia vinte e cinco, a qual se reveste do 

Despacho do Juízo da Quarta Vara Cível nos Autos da Impugnação de Crédito nº 

0308471-08.2019, a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela da Impugnante para 
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lhe conceder o direito de voto na Assembleia Geral de Credores, no que compete ao 

crédito incontroverso de setenta e seis mil, dezessete reais com onze centavos (R$ 

76.017,11), na Classe Quirografária. Esclareceu neste ponto, que ainda não se 

manifestou nos Autos, mas o fará no prazo concedido.  

 

Desta forma, considerando que a Administradora Judicial não poderá se opor 

quanto ao pedido apresentado, colocou em votação a suspensão da Assembleia para o 

dia dezesseis do mês de março do ano de dois mil e vinte, tendo o Procurador da 

Recuperanda sinalizado sua disponibilidade, bem como todos os Credores presentes, 

explicando que a forma da votação será através de cédula simples e de modo aberto. 

 

Imediatamente iniciou-se a votação do tema: SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA. 

 

Após a votação, chegou-se ao seguinte quórum: 

 

- 99,70% (noventa e nove vírgula setenta por cento) dos Credores aptos a 

votar, de forma geral e em valores, apresentaram a intensão de voto pela 

suspensão da Assembleia, sendo o voto de 10 (dez) Credores; 

 

- 0,30% (zero vírgula trinta por cento) dos Credores votaram pelo não, sendo 

o voto de apenas 01 (um) Credor. 

 

Assim, ficou decidido pela suspensão da Assembleia, com o objetivo de tratar 

diretamente com os Credores, para o dia dezesseis do mês de março do próximo ano, 

às nove horas e trinta minutos, no mesmo local. 

 

A Advogada Camila da Silva Squeff Zezzi representando o Credor Bray Controls 

solicitou a ressalta de seu voto no seguinte sentido: “está de acordo com o pagamento 

aos Credores Quirografários proposto no Plano de Recuperação Judicial.”  

 

A Presidente declarou encerrada a Assembleia, lembrando a todos do Enunciado 

53 aprovado pela plenária da 1ª Jornada de Direito Comercial de São Paulo: “A 

assembleia geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação judicial é 

una, podendo ser realizada em uma ou mais sessões, das quais participarão ou serão 

considerados presentes apenas os Credores que firmaram a lista de presença encerrada 

na sessão em que instalada a assembleia geral.”. 

 

Após, foi assinada a Ata pela Administradora Judicial, pela Secretária, pelo 

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

mídia, 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 – Ato em 

continuidade, devidamente designada para o dia 16/Março/2020, às 9h30min., no 

mesmo local. 

 

Pede a Juntada.  
 
 
De Caçador para Joinville-SC, 26 de Novembro de 2.019. 

 
 
 
 
CARMEN SCHAFAUSER 
      OAB/SC 28.438 
Administradora Judicial 
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