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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 nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, abertos os trabalhos às 

dez horas, a Administradora Judicial cumprimentou e agradeceu a participação de todos na Assembleia 

que ocorreu de forma virtual, relembrando que a Decisão de Evento 224, dispensou a publicação de 

novo Edital, bastando que os interessados fossem cientificados do procedimento de habilitação 

apresentado pela Administradora no Evento 221.  

 

Ressaltou que os Credores que possuíam interesse em participar deste Ato Assemblear, 

deveriam realizar o PRÉ-CADASTRO, encaminhando um e-mail à Administradora Judicial no seu 

endereço eletrônico: carmen@socreppa.adv.br, em até no máximo quarenta e oito horas de 

antecedência ao início do credenciamento, indicando um endereço eletrônico (e-mail) válido e 

atualizado, além do número de telefone celular, com DDD, apto a receber mensagens de texto via 

WhatsApp. O participante habilitado no PRÉ-CADASTRO pela Administração Judicial recebeu no 

endereço de e-mail indicado, as instruções necessárias para participação da Assembleia virtual, com 

login e senha provisórios para acesso à plataforma digital Assemblex, Empresa contratada para 

realização do Ato. 

 

Desta forma, todos os Credores que efetuaram o seu pré-cadastro receberam da Empresa 

Assemblex um login e uma senha, possibilitando a sua participação, no qual constou o início às dez 

horas.  

 

Assim, após conferência das credenciais pela Administração Judicial, foi enviada a lista de 

participantes para a Empresa Assemblex gerar o laudo de credenciamento.  
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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, salientando que quando da votação, o Representante da Assemblex 

explicaria o procedimento a ser realizado. 

 

Relembrou que somente os Credores credenciados e que assinaram a Lista de Presença na 

data de instalação da Assembleia, em vinte e cinco de novembro de dois mil e dezenove, estavam 

participando da Sessão e, portanto, aptos a votar seja por eventual pedido de suspensão ou o Plano 

de Recuperação Judicial, ante a eficácia de sua representatividade. No entanto, considerando que a 

Empresa Assemblex transmite ao vivo pelo canal Youtube, todos os interessados poderiam 

acompanhar.  

 

Na sequência foi oportunizado ao Procurador da Recuperanda, Dr. Marcelo Roberto Cabral 

Reinhold, para fazer uso da palavra, ressaltando que se houvesse pedido de suspensão, não poderia 

inverter a ordem, ou seja, primeiro seria votado a suspensão. 

 

O Procurador da Recuperanda cumprimentou os presentes, agradecendo a participação de 

todos na Assembleia. Informou que é o novo Procurador da Recuperação, cujo Processo iniciou em 

2017. Informou que diante da situação financeira vivenciada em razão da Pandemia, ainda estão 

negociando com os Credores.  

 

Destacou ainda que a Recuperanda apresentou nos Autos da Recuperação Judicial um pedido 

conjunto com a Caixa Econômica para correção do crédito, e em razão das negociações com a Credora 

entendia necessário a suspensão do Ato.  

  

Diante de tal pedido, a Administradora o questionou qual o prazo será suficiente para essas 

tratativas? Uma vez que o recesso forense se aproxima e sua agenda está comprometida com outros 

trabalhos previamente assumidos. Tendo ele informado que sessenta dias seriam suficientes, mas em 

razão do recesso, o prazo de noventa dias será mais razoável.  

 

Após verificação das agendas de todos, foi sugerido a data de onze de fevereiro do próximo 

ano, às dez horas, ainda que ultrapassem os noventa dias; não sabendo informar nesta data hoje se 

ocorrerá de forma virtual ou presencialmente, dado a instabilidade vivenciada pela Pandemia. 

 

Desta forma, considerando que a Administradora Judicial não poderia se opor quanto ao 

pedido apresentado, foi colocado em votação do pedido de suspensão da Assembleia para continuidade 

no dia onze do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, tendo o Procurador da Recuperanda 

sinalizado sua disponibilidade, bem como todos os Credores presentes. 

 

Imediatamente a Empresa Assemblex explicou a metodologia para iniciar a votação do tema: 

VOCÊ APROVA A SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA PARA O DIA 11/FEVEREIRO/2022? 

 

Após a votação, foi disponibilizado resultado na tela para visualização de todos, chegando ao 

seguinte quórum: 
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- 81,82% (oitenta e um vírgula oitenta e dois 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 9 (nove) Credores; 

 

- 18,18% (dezoito vírgula dezoito por cento) dos Credores votaram pelo não, sendo o 

voto de 02 (dois) Credores. 

 

Assim, ficou decidido pela suspensão da Assembleia, cuja Sessão terá continuidade no dia 

onze do mês de fevereiro do próximo ano, às dez horas.  

 

Considerando a exigência legal do artigo 37, parágrafo 7º, da Lei nº 11.101/2005, de que 

dois membros de cada Classe votante deverão assinar a Ata, a Administradora solicitou a 

disponibilidade de alguns Advogados. 

 

Por fim, a Presidente solicitou alguns minutos para concluir a redação da Ata, a qual será 

disponibilizada na tela para que todos acompanhem a leitura. Em seguida, declarou encerrada a 

Sessão Assemblear, cuja Ata foi disponibilizada para ser assinada pela Presidente, pela Recuperanda 

através de seu Procurador e ainda, por dois membros de cada Classe votante. 

 

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

anexos, aguardando a continuidade da Sessão Assemblear que ocorrerá no dia 11/Fevereiro/2022, 

às 10h. 

 

Acompanham o presente petitório: a Ata da Assembleia Geral de Credores, o Laudo de 

votação, a cópia do chat, bem como a mídia da gravação da Sessão Assemblear, para conhecimento 

de todos os Credores e demais interessados.  

 

Pede a Juntada.  
 
 

De Caçador para Joinville-SC, 09 de Novembro de 2021.  
 
 
 
 
CARMEN SCHAFAUSER 

      OAB/SC 28.438 
Administradora Judicial 

 


