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ESTADO DO PARANÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO CENTRAL
2.ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EDITAL DO ART. 52º,§1º DA LEI DE FALÊNCIAS - DEFERIMENTO DE
PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EDITAL DO ART 7ª, §º1º DA LEI DE FALÊNCIAS. PRAZO DE 15 DIAS
PARA CREDORES APRESENTAREM SEUS CRÉDITOS E DIVERGÊNCIAS AO
ADMINISTRADOR JUDICIAL.
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Recuperação Judicial n. 0012352-69.2018.8.16.0185
Requerente: ESTACA BENAPAR LTDA
Intimando(a)(s)/Notificando(a)(s): CREDORES DA REQUERENTE E TERCEIROS
INTERESSADOS, do deferimento do processamento da recuperação judicial da
requerente.
A Exma. Sra. Dra., Luciane Pereira Ramos, Juíza de Direito da 2ª VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CURITIBA , Estado do Paraná,
na forma da Lei n.º 11.101/2005, faz saber do deferimento do processamento da
recuperação judicial da requerente ESTACA BENAPAR LTDA. pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 77.182.681/0001-80, conforme decisão a
seguir transcrita, bem como da relação de credores, conforme determinado na
legislação (artigo 52 § 1º da Lei 11.101/2005), dispondo o prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da publicação deste edital, na forma do artigo 7º, § 1º desta Lei,
para apresentação das Habilitações e Divergências de Crédito ao Administrador
Judicial, por e-mail no endereço eletrônico AJ@CONSULT.COM.BR ou entregues
no escritório da Administração Judicial ou ainda enviadas pelo correio com AR (Aviso
de Recebimento) para o endereço comercial à Rua Mateus Leme, 2004, 1º Andar,
Centro Cívico, Curitiba, Paraná, CEP 80530-010;
E, para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital, com o prazo
de 15 (quinze) DIAS , afixado e publicado na forma da Lei, sendo que o edital
completo estará disponibilizado no competente Diário de Justiça Eletrônico, assim
como nos autos do processo digital, a fim de que possa ser consultado por qualquer
interessado.
RESUMO DO PEDIDO: ESTACAS BENAPAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.º 77.182.681/0001-80, com sede na Rua Candido Xavier, nº 251, bairro Agua
Verde, Curitiba, Paraná, CEP.: 80.240-280, neste ato representada pelo seu sócio
administrador JOSE CARLOS DO AMARAL, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob
nº 360.005.909-20, vem, por seus advogados adiante assinados (procuração anexa
- doc. 01), com fundamento no artigo 471 e demais dispositivos aplicáveis da Lei
11.101/2005, requerer o deferimento do PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, pelas razões a seguir expostas. I. Histórico das atividades da Estacas
Benapar Foi fundada em agosto de 1976, por antigos funcionários de Estacas
Benacchio que foi a primeira a fabricar estacas pré-moldadas no Brasil, na década
de 40 do século passado. Nesta ocasião, Curitiba passava por uma transformação
importante, com o forte desenvolvimento da Cidade Industrial de Curitiba e grandes
conjuntos habitacionais populares. Estacas Benapar, em 1.977 inaugurou a primeira
fábrica de estacas pré-moldadas de concreto na região Sul do Brasil, na Avenida
das Indústrias, 210- CIC. Este fato foi significativo na sua área de especialidade,
pois até aquele momento, obras que necessitavam deste tipo de estaca para suas
fundações tinham que ser trazidas de São Paulo. A fabricação de estacas de concreto
em Curitiba trouxe uma grande redução de custos. Por outro lado, Estacas Benapar
trouxe técnicas inovadores que foram se implantando nas grandes obras executadas
na cidade, com esta técnica, que era mais adequada para as regiões de solos de
baixo suporte para outros tipos de fundações. Ao longo da década de 80 até o início
do século atual, Estacas Benapar desenvolveu diversos procedimentos inovadores:
(i) métodos regionalizados de cálculo de capacidade de carga de estacas; (ii) a
utilização intensa de provas de carga para dimensionamento e verificação de projetos
de fundação; (iv) a utilização de estacas flutuantes, que não precisavam atingir o
solo firma em sua ponta, cujo primeiro exemplo mais relevante foram as fundações
da fábrica da Volvo na CIC- Curitiba. Também Estacas Benapar adquiriu relevante
importância técnica e acadêmica ao longo de sua atividade: (i) seu fundador, eng.
Adalberto do Amaral foi o criador da regional no sul do pais da Associação Brasileira
de Engenharia Geotécnica (ABMS), principal Associação desta atividade no Brasil,
cujas primeiras atividades foram no escritório de Estacas Benapar; (ii) a criação
de métodos regionalizados para cálculo de capacidade de carga a compressão;
(iv) criação de métodos inovadores para avaliação de recalques em obras com
fundações profundas em estacas; (v) um método inovador para a produção de
estacas circulares de concreto armado e (vi) métodos para a fabricação de estacas
pré- moldadas no canteiro. No final da década de 90, começou a executar um tipo
de estacas chamado de estacas raiz, específica para altas cargas de tração a serem
resistidas de tração e para locais onde é exigido silêncio e ausência de vibração.I.1.
Obras realizadas Realizou obras de grande importância na região de Curitiba, em
fundações em estacas pré-moldadas, num total superior a mil obras, entre outras:.
Volvo - Cidade Industrial de Curitiba; Bosch - Cidade Industrial de Curitiba;.Conjunto
Residencial Rondon - CIC;. Carrefour Champagnat - Ecoville - Curitiba;.Carrefour
Pinhais - Pinhais - PR;. Palais Lac Leman - Ecoville - Curitiba;. Big Hupermercado
- Avenida das Torres - Curitiba;. Conjunto residencial Fazendinha - Curitiba - PR.
Realizou centenas de relevantes obras de fundações profundas relevantes também
em outros estados, entre as quais: . Cia. Antártica de Teresina - PI . Fundações em

estacas pré-moldadas de concreto de 100 pontes metálicas para o Departamento
de Obras Públicas do Estado de São Paulo. Também realizou cerca de 20 obras
de arte especiais e obras portuárias, tais como: a ponte sobre o Rio da Várzea,
Lapa - PR para o DER-PR; Pontes em Monte Alegre do Sul, São Paulo para o DP-
SP; e Passarelas em diversos locais para o DER-SP. II. Razões da crise - artigo
51, I, da Lei 11.101/2005 Segundo o entendimento do respeitado doutrinador Fábio
Ulhoa Coelho2, a crise do empresário e, consequentemente, da sua empresa, pode
ser classificada da seguinte forma: (i) Crise econômica: é aquela relacionada à
retração nos negócios desenvolvidos pelo empresário; (ii) Crise financeira: é aquela
relacionada à falta de liquidez, ou seja, falta de possibilidade de efetuar pagamentos;
e (iii) Crise patrimonial: é a insolvência, ou seja, o passivo maior que o ativo. Como
vem sendo amplamente divulgado pela imprensa nacional, a economia brasileira
passou nos últimos anos por uma brusca virada, saindo de um "boom" econômico
para uma profunda recessão. Essa já é considerada a maior recessão da história
brasileira. Outro fator preocupante a se considerar foi o agravamento da crise política
e a dificuldade da equipe econômica na implementação das políticas de ajuste
das contas públicas. A situação econômica do país se deteriorou com rapidez a
partir de 2015. Nos anos de 2015 e 2016, a crise econômica fez o desemprego
disparar. 2015 encerrou com uma taxa de 9,0% e 2016 encerrou com número
mais alarmante, 12,0%. O auge do desemprego foi verificado em março de 2017,
chegando a 13,7%, segundo o IBGE: A Agência Brasil3 assim divulgou:"A taxa de
desemprego média de 2017 ficou em 12,7%, segundo dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios - Contínua (PNAD Contínua), divulgados hoje (31) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse foi a maior índice da
série histórica, iniciada em 2012. Em 2016, a taxa havia ficado em 11,5%". Houve a
completa estagnação da economia, causada por uma conjunção de fatores críticos
como uma forte elevação dos preços administrados pelo governo federal (energia
elétrica, combustíveis, dentre outros), aumento de impostos e dos juros, como
também a retirada de alguns benefícios fiscais. Há uma grave escassez de crédito
e de liquidez no mercado, com uma consequente política de contenção de gastos
pelo governo e pelo setor privado, afetando diversos agentes do mercado. Um dos
setores mais afetados foi o da construção civil O crescimento acelerado da inflação,
o aumento no desemprego e os juros elevados, contribuíram para a perda de poder
aquisitivo, reforçando a escassez de crédito no mercado e a redução das taxas de
consumo, gerando a consequente paralisação do mercado da construção.
Além das causas macroeconômicas, a Estacas Benapar teve o funcionamento de
sua unidade fabril de fabricação de estacas pré- moldadas interrompida, na Avenida
das Indústrias 210, Cidade Industrial de Curitiba, por medida da Prefeitura Municipal
de Curitiba, após o funcionamento contínuo por mais de 25 anos. Com isto, uma
parte significativa de seu mercado foi reduzida, pois a venda conjunta da estaca
pré-moldada de concreto com a sua cravação, provendo o serviço completo, era
um diferencial. Havia, contudo, a possibilidade da empresa se dedicar a outros
tipos de atividades, tal como a execução de estacas-raiz e contenções, ao que ela
se dedicou, vide imagens abaixo: No entanto, a limitação no faturamento trouxe
necessidade de alavancagem de seu capital de giro, que dependeria, principalmente
da venda de seu terreno da antiga fábrica de estacas, que agora passava a se
situar em local valorizado e movimentado, muito diferente da ocasião em que
a empresa Estaca fabricava estacas pré-moldadas no local. Instalaram-se nas
proximidades, entre outros, a Universidade Positivo, um novo bairro de bom nível
(o Neoville), e o Hospital Vitória, que demonstraram a nova vocação da região para
prestação de serviços voltada para o consumidor final e não mais como uma área
fabril. III. Viabilidade financeira e operacional da Estacas Benapar - artigo 47 da
LRF4 Independentemente do tipo de crise em que se encontra o empresário, é
indiscutível que ela causa prejuízos a sociedade como um todo. Tendo em vista
a viabilização da superação da crise pelo empresário, o legislador criou meios
judiciais de recuperação da atividade empresarial. O que antes era disciplinado no
Decreto lei nº 7.661/45 foi substituído pela Lei 11.101/2005. A LRF foi elaborada
com o objetivo principal de superação da crise econômico-financeira do devedor, a
fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e
dos interesses dos credores, promovendo assim, a preservação da empresa, sua
função social e o estimulo à atividade econômica. Para melhor viabilizar a superação
da crise, a substituição do Decreto lei nº 7.661/45 pela LRF, trouxe mudanças
significativas, dentre as quais cita-se a liberdade do devedor para formular proposta
adequada à sua situação econômico-financeira; a maior participação dos credores na
recuperação, entre outras. A viabilidade operacional e capacidade de soerguimento
da Estacas Benapar se justifica pelos fatores adiante apontados: . No ano de
2017 já houve um crescimento de 1% do PIB, demonstrando uma recuperação
da economia; . O ano de 2018 já apresenta indicadores macroeconômicos que
podem permitir uma pequena melhoria na situação econômica do país, como:
previsão de crescimento do PIB em 3%, redução da taxa Selic para 7% a.a.;
o nível mais baixo da história do Brasil; redução da inflação e diminuição das
taxas de desemprego; . O Setor está se reaquecendo: (Folha de São Paulo: ttp://
www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/01/1953507-confianca- da-construcao-indica-
em-janeiro-retomada-do-emprego-diz-fgv.shtml ) ; . Apesar da diminuição do
faturamento, mas tendo em vista sua recuperação, com a entrada de capital de giro,
foi mantida toda atividade relativa à administração e a manutenção de seu nome
no mercado; . Houve o redirecionamento da empresa para a atividade de locação
de equipamentos, voltada mais especificamente em equipamentos em sua área de
especialização, Fundações Especiais e Geotecnia. O motivo deste redirecionamento
é o de que se trata de uma atividade em que o nome Benapar poderia atrair clientes; .
Foi pesquisado internacionalmente o setor, especificamente nos Estados Unidos,
Áustria e Alemanha e foi verificado que há uma tendência que se fortalece do
mercado de locação de equipamentos para esta área, que tradicionalmente era
atendida pelos equipamentos próprios das empresas executoras; . Nos últimos três
anos se consolidaram empresas voltadas para este mercado de locação especifico
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para Fundações e Geotecnia, demonstrando a viabilidade da nova operação (ex:
"Maquina Solo", de São Paulo/SP, e "Loca Drill", de Friburgo/RJ). Criando melhores
perspectivas para o processo de recuperação, existe uma retomada das obras de
fundações e geotecnia, para as quais se destina a atividade operacional de locação
de equipamentos de Estacas Benapar. Há um ditado no setor da construção civil
que afirma que, quando há uma crise, o mercado de fundações profundas é o
primeiro que para, mas é o primeiro que retoma. Quando inicia a crise, o que
primeiro acontece é o cancelamento dos projetos de novas obras de edificações
e infraestrutura. Como a fundação é a primeira etapa de uma obra, é a primeira
atividade que sofre com a paralisação. Como boa parte das construções já iniciadas
continua até o seu término, prestadores de serviço de serviços de acabamento, tal
como colocação de pisos e esquadrias, ainda tem atividade por alguns anos. No
entanto, quando as atividades da construção civil retomam, as novas obras precisam
de fundações, mas ainda estão longe de precisar acabamento, que demorará alguns
anos. Assim, curiosamente, na construção civil, a crise não é sentida igualmente
por toda a sua cadeia produtiva. Na retomada, que está por acontecer em breve,
o setor de fundações é privilegiado com a liberação de novas obras na mesma
medida que foi prejudicado no início da crise com o cancelamento. III.1. Medidas
operacionais viabilizadoras da Recuperação A estrutura de escritórios da empresa
continuará no mesmo esquema de trabalho em que já permanece. Atualmente existe
uma divisão de espaço de trabalho com a divisão de custos, na Rua Lamenha Lins,
1808, em Curitiba/PR. Também está sendo compartilhada a estrutura administrativa
do Grupo Jota composta de: (a) diretoria geral; (b) gerencia financeira; (c) gerencia
jurídica;(d) gerencia de engenharia e operação; (e) gerencia de recursos humanos.
Houve já acordo formalizado para a manutenção do sistema de compartilhamento,
para que os valores devidos pelo compartilhamento os sejam dentro do plano de
recuperação judicial, inclusive quanto aos custos futuros até que a geração de
caixa atinja níveis suficientes. Tal situação é benéfica para ambas as partes, pois
o compartilhamento de custos administrativos evidentemente diminui o custo para
cada uma das partes. São fatores que demonstram a espectativa dos negócios: .
O Engenheiro Sr. José Carlos do Amaral, representante legal da Estacas Benapar,
detém o registro da marca BENAPAR, devidamente registrada no INPI (anexo),
sendo que cedeu a utilização de referida marca para a Requerente, que a utiliza
na área de obras de infraestrutura e escavação subterrânea, sendo o engenheiro
responsável técnico contratado. O Sr. José Carlos detém conhecimento do ramo,
tradição e networking, motivos pelos quais é pessoa habilitada para conduzir a
recuperação econômica e de mercado da empresa; . As informações postadas sobre
as redes sociais sobre a Benapar na área de obras de Infraestrutura demonstram
o interesse do público especifico no nome da empresa e na marca: O Sr. José
Carlos possui 17.441 seguidores da rede "LinkedIn". São alguns comentários sobre
a relação do Engenheiro com a Benapar: . A pesquisa do nome "Benapar" no site de
pesquisa google gera 7860 resultados:. A possiblidade de criação de uma Sociedade
de Propósito Específico com o objetivo de incorporar o empreendimento imobiliário
de propriedade da Estacas Benapar (localizado entre a empresa Ferragens Negrão
e a Av. das Industrias: imagem de satélite abaixo), recebendo o imóvel como
integralização de capital. Parte das quotas desta sociedade poderão ser vendidas
para obtenção de capital de giro para financiar as atividades operacionais e parte
delas utilizadas para pagamentos de credores. . A possiblidade de instalação de
um empreendimento voltado para os idosos, já que a tendência da expansão
da vida média está aumentando rapidamente e, com a diminuição das taxas de
natalidade no país, o percentual da população de idosos no país está aumentando
significativamente. IV. Competência deste MM. Juízo - artigos 3º e 76 da LREF
Segundo o art. 3º da Lei 11.101/2005, "é competente para homologar o plano
de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência
o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa
que tenha sede fora do Brasil". Quando se fala em principal estabelecimento,
nos vêm à mente, de imediato, a ideia de sede estatutária/contratual ou matriz
administrativa da empresa. Para o direito falimentar, a correta noção de principal
estabelecimento, entretanto, está ligada ao aspecto econômico: é o local onde o
devedor concentra o maior volume de negócios, o qual, frise-se, muitas vezes
não coincide com o local da sede da empresa ou do seu centro administrativo. O
Informativo de Jurisprudência n. 506 do Superior Tribunal de Justiça veiculou que
"Para fins do art. 3º da Lei n. 11.101/2005, "principal estabelecimento" é o local do
centro das atividades da empresa, não se confundindo com o endereço da sede
constante do estatuto social", nos termos dos precedentes5 publicados. In casu,
verifica-se que, indiscutivelmente, a sede de fato e de direito da Requerente é em
Curitiba, na Rua Lamenha Lins,1808. Não bastasse, suas relações comercias foram
construídas em Curitiba e região, sendo esta praça o foro de discussão dos contratos
celebrados com a Requerente. Inexiste, portanto, dúvidas quanto a competência
territorial deste MM. Juízo para processar o pedido de Recuperação Judicial ora
pleiteado. V. Preenchimento dos requisitos objetivos para o processamento V.1.
Artigo 48 Antes de adentrar ao exame dos documentos que instruem o presente
pedido, que serão tratados na próxima seção, cumpre esclarecer que a Estacas
Benapar preenche todos os requisitos necessários para pleitear recuperação judicial,
nos moldes do que exige o art. 48 da LFR. Nesse sentido, a Requerente declarara
que (i) exerce regularmente suas atividades há mais do que os dois anos exigidos
por lei; (ii) jamais foi falida; (iii) jamais obteve concessão de recuperação judicial;
e (iv) seu administrador e sócio controlador jamais foi condenado pela prática de
crimes falimentares. V.2. Artigo 51 A seção II do Capítulo III da LRF, em seu
art. 51, dispõe sobre os requisitos do pedido e do processamento da recuperação
judicial. Esta seção discorre sobre questões materiais e formais, com ênfase em
quesitos documentais que suportem a pretensão, que são combinadas com decisões
judiciais relacionadas à administração da crise, a manifestação dos credores, a
apresentação do plano em si e a sua implementação. Observa-se, portanto, que a
lei determina que a petição inicial do pedido de recuperação judicial seja instruída

com certos elementos e documentos, sem as quais não se consideram atendidas
as condições para a obtenção da tutela. Por conseguinte, apresenta-se, neste ato:
(i) a exposição das causas concretas da situação econômica do devedor; (ii) razões
da crise econômico-financeira - expostos nos tópicos I e II da inicial; e, os anexos
que acompanham a presente demanda, quais sejam: (iii) demonstrações contábeis;
(iv) relação nominal dos credores; (v) relação integral dos empregados; (vi) certidão
de regularidade expedida pela Junta Comercial; (vii) relação dos bens particulares
dos sócios; (viii) extratos atualizados das contas bancárias do devedor; (ix) certidões
dos cartórios de protest; e, finalmente, (x) a relação de todas as ações judiciais
em que é parte a Requerente. VI. Pedidos Diante do exposto, com fundamento
principal no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, demais dispositivos aplicáveis da
LRF, bem como dos diplomas legais que versam sobre o presente assunto ou
correlatos, com nítido objetivo da continuidade das empresas e manutenção dos
respectivos empregos, requerem a Vossa Excelência que: a) em conformidade
com o disposto no artigo 79 da LFR, dê preferência no trâmite desta Recuperação
Judicial; b) defira o processamento da presente Recuperação Judicial, nos termos
do artigo 52 da Lei de Recuperação de Empresas, determinando a suspensão de
todas e quaisquer ações movidas em face da Requerente; c) seja nomeado um
Administrador Judicial com especificações técnicas e experiência condizente com a
complexidade do feito; d) determine a dispensa das certidões negativas tributárias,
ordenando a suspensão de todas as ações e execuções movidas contra a devedora
(artigo 6º) e concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias úteis para que o Plano
de Recuperação Judicial seja apresentado, nos termos do artigo 53 da referida lei,
bem como a expedição de edital para publicação no órgão oficial; e) caso vossa
Excelência entenda pela necessidade de complementação das documentações já
colacionadas, não obstante o cumprimento integral do dispositivo do Artigo 51 da
Lei nº 11.101/2005, protesta, após o deferimento do processamento da presente
Recuperação Judicial, pela concessão de prazo suplementar de 15 (quinze) dias
para cumprimento de tal exigência. Esclarece-se, desde logo, que a Requerente
não possui extratos das contas bancárias, pois a movimentação financeira se dá
através da empresa prestadora "Jota Administração e Participações Eireli", com a
qual a Requerente possui Contrato de Apoio Administrativo. f) por fim, conceda a
Recuperação Judicial da Recuperanda, caso o PRJ não tenha sofrido objeção de
credores, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.101/2005, e, se houver objeções, no
caso de aprovação pela Assembleia Geral de credores, conforme dispõe os artigos
45 e 58 da referida lei; Requer, outrossim, que todas as intimações sejam realizadas
exclusivamente em nome de RODOLFO GARCIA SALMAZO, OAB/PR 58.737, sob
pena de nulidade. Atribuem à causa o valor de R$ 5.093.353,18, para fins meramente
fiscais.
DECISÃO QUE DEFERE O PEDIDO: (seq. 13.1) I - Estando em termos a petição
inicial e tendo sido apresentada a documentação exigida no artigo 51 da Lei n.
11.101/05, defiro o processamento da recuperação judicial, para, com fulcro no artigo
52 do mesmo diploma legal: a) Nomear Administrador Judicial a Consult Consultoria
Empresarial (41 3350-6012), sob a fé de seu grau, o que faço com fulcro nos termos
do artigo 52 da referida lei.
b) Dispenso a apresentação de certidões negativas para que a devedora exerça suas
atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, o que faço com fulcro no artigo 52,
inciso II, da Lei n. 11.101/2005. c) Determinar a suspensão de todas as ações ou
execuções contra o devedor, devendo, porém, permanecer os respectivos autos no
juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1°, 2° e 7°
do artigo 6° desta Lei n. 11.101/2005, e as referentes aos créditos excetuados na
forma dos parágrafos 3° e 4° do artigo 49 da desta Lei, cabendo à devedora proceder
a comunicação aos respectivos juízos. d) Determinar a devedora à apresentação
mensal das contas demonstrativas enquanto perdurar a recuperação judicial, sob
pena de destituição dos seus administradores. e) Ordenar a intimação do Ministério
Público e a comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os
Estados e Municípios em que a devedora tiver estabelecimento. f) Oficiar à Junta
Comercial para que seja adotada a providência mencionada no artigo 69, parágrafo
único, da LRF. II - Expeça-se edital para publicação no órgão oficial nos moldes
preconizados pelo artigo 52, §1° e incisos da Lei n. 11.101/2005. III - Deverá o
devedor apresentar seu plano de recuperação judicial no prazo improrrogável de 60
dias da publicação desta decisão, sob pena de convolação em falência, observando
os requisitos dos artigos 53 e 54 da LF/2005. IV - Compete ao devedor comunicar
a suspensão de todas as ações e execuções, conforme inciso III do caput do
artigo 52/LF. V - Compete à Serventia observar estritamente os prazos assinalados
lavrando certidão: a)Do decurso do prazo assinalado no §1º do artigo 7º da LF
para habilitações de crédito. b)Do decurso do prazo para apresentação do plano de
recuperação judicial, conforme artigo 53 da LF.c) Do decurso do prazo assinalado
no artigo 55 da LF para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial.
Após, devidamente certificados, venham os autos conclusos. VI - Intime-se. Ciência
ao Ministério Público. Curitiba, 05 de julho de 2018. Luciane Pereira Ramos Juíza
de Direito
RELAÇÃO DOS CREDORES:
Classe I - Credores Trabalhistas
Domingos Gonçalves Pedrozo: R$ 6.473,30;
Francisco da Assis Sutilli: R$ 1.240,80;
Ivo Alves de Paula: R$ 220.706,44;
Lorival Rodrigues dos Santos: R$ 5.388,25;
Maria Fernanda Merenda: R$ 19.188,92;
Ministério Público e Manoel Alves Silva: R$ 7.166,48;
Oldemar Aguiar Bernardes: R$ 18.970,09
TOTAL R$279.134,27
Classe III - Credores Quirografários
Abta Geotecnia e Obras de Infraestrutura: R$ 94.995,71;
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Curitiba, 20 de Julho de 2018 - Edição nº 2306
Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná

Amg Serviços de monitoramento: R$ 15.900,00;
Embrasil Empresa Brasileira de Segurança: R$ 18.506,80;
Fixar Industrial de Fixadores Ltda: R$ 351,00;
Jahira Pereira Martins, Marlene Aparcida Carneiro Platz, Clóvis Galvão Gomes,
Jacyra Aguiar Pereira: R$ 395.667,16;
Jota Administração e Participações Eireli: R$ 161.210,23;
Jota Administração e Participações Eireli R$ 1.740.145,94;
Ladabrax: R$ 2.200.000,00;
Marcelo De Amorin Leite: R$ 60.238,01;
Paraíso Armazéns Gerais S/C Ltda: R$ 112.558,36;
Polimix Concreto Ltda.: R$ 15.886,50:
TOTAL R$ 4.815.459,71
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