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Partes Procurador/Terceiro vinculado

OTTIMA VEICULOS LTDA (AUTOR) CESAR RODRIGO NUNES (ADVOGADO)

TIAGO ARANHA D ALVIA (ADVOGADO)

JORGE NICOLA JUNIOR (ADVOGADO)

MAXIMA VEICULOS E PECAS LTDA (AUTOR) CESAR RODRIGO NUNES (ADVOGADO)

TIAGO ARANHA D ALVIA (ADVOGADO)

JORGE NICOLA JUNIOR (ADVOGADO)

MODELO VEICULOS LTDA (AUTOR) CESAR RODRIGO NUNES (ADVOGADO)

TIAGO ARANHA D ALVIA (ADVOGADO)

JORGE NICOLA JUNIOR (ADVOGADO)

SOCIEDADE COSTA CAMPOS LTDA (AUTOR) CESAR RODRIGO NUNES (ADVOGADO)

TIAGO ARANHA D ALVIA (ADVOGADO)

JORGE NICOLA JUNIOR (ADVOGADO)

O Juizo (RÉU) BRENO DA SILVA DANTAS (ADVOGADO)
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COMARCA DE VARGINHA

1ª Vara Cível da Comarca de Varginha

Rua Colômbia, 100, - até 89/90, Vila Pinto, VARGINHA - MG - CEP: 37010-650

 

PROCESSO Nº 5005758-55.2017.8.13.0707

CLASSE: RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129)

ASSUNTO: [Concurso de Credores]

AUTOR: OTTIMA VEICULOS LTDA, MAXIMA VEICULOS E PECAS LTDA, MODELO
VEICULOS LTDA, SOCIEDADE COSTA CAMPOS LTDA

RÉU: O JUIZO
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Vistos, etc.

 

 1. Defiro o pedido de cadastramento de advogado de ID 44648503.

 

  2. O Banco do Brasil S/A. se manifestou nos autos (ID 44694755), requerendo a suspensão do
levantamento das quantias bloqueadas pelo sistema BACENJUD, tendo em vista que ocorreria
duplicidade de pagamento, pois já havia efetuado o estorno das quantias indevidamente descontadas das
Recuperandas.

 

 3. O Banco do Brasil S/A. reiterou o pedido para que houvesse a suspensão do levantamento das quantias
bloqueadas pelo sistema BACENJUD (ID 45236800). Alega que o valor total do estorno deveria ser
R$10.726,33, e não R$19.101,38, como pretendem as Recuperandas.

 

 4. O administrador judicial se manifestou nos autos (ID 47801574), e informou que o valor correto a ser
bloqueado na conta do Banco do Brasil S/A. é de R$10.726,33.

 

  4.1. Infere-se do ofício do Banco do Brasil S/A. de ID 49220889 que as quantias descontadas
indevidamente das Recuperandas foram devidamente estornadas.

 

 4.2. Intimem-se as Recuperandas para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se.

 

 5. Em relação à petição de objeção do plano de recuperação judicial apresentado pelo Itaú Unibanco S/A.
(ID 46518003), pelo BNDES (ID 46538648), pelo Banco Volkswagen S/A. (ID 46603750) e pela CEF
(ID 46645762) entendo que se tratam de manifestações prematuras, tendo em vista que, nos termos do art.
35, I, “a”, da Lei nº11.101/05, a assembleia geral de credores terá por atribuições deliberar sobre, na
recuperação judicial, a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado
pelo devedor.

 

 6. Defiro o pedido de cadastramento de advogado (ID 46585244).

 

  7. No que pertine à habilitação de crédito de ID 48015553, intime-se o credor para encaminhá-la ao
administrador judicial.

 

 8. O Itaú Unibanco S/A. se manifestou nos autos (ID 48636372), e alegou que há excesso de penhora e
que também há excesso de multa.
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 8.1. A alegação de excesso de penhora não merece prosperar, tendo em vista que o bloqueio pelo sistema
BACENJUD foi realizado da quantia de R$73.366,13, e o administrador judicial constatou que o valor
correto é de  (ID 44705562), ou seja, o valor correto é acima do valor efetivamenteR$75.396,91
bloqueado.

 

 8.2. A alegação de excesso de multa deve ser rejeitada, uma vez que, conforme se infere da Certidão de
ID 44183635, o Itaú Unibanco S/A. incorreu em  23 dias corridos e 14 dias úteis de desobediência à

, de modo que deverá incidir a multa cominatória.ordem de devolução do montante

 

 8.3. Assim, sendo, verifica-se que não há nenhuma das abusividades alegadas.

 

 9. As Recuperandas apresentam o edital retificado (ID’s 48938680, 48938754, 48938730, 48938696 e
48938686).

 

 9.1. Intimem-se os credores e o administrador judicial para, no prazo de 30 dias, manifestarem-se.

 

 10. Intime-se o administrador judicial para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o pedido do Banco
Ford S/A. de ID 49285373.

 

 11. Intimem-se as Recuperandas e os credores para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se sobre o laudo
pericial apresentado pelo administrador judicial de ID’s 49861008, 49861012, 49860982 e 49861005.

 

 12. P.I.C.

 

VARGINHA, 22 de agosto de 2018
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