Ao MM. Juízo de Direito da Vara Cível de Nova Esperança, Estado do Paraná.

Autos de n. 0004003-81.2018.8.16.0119
Recuperação Judicial

AGROQUÍMICA BRASINHA LTDA. [EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL], devidamente
qualificada nos autos em epígrafe, em que figura como Recuperanda, vem, por seus
advogados regularmente constituídos, respeitosamente à presença de Vossa
Excelência, EXPOR E REQUERER o que segue.
A decisão de seq. 508 determinou a publicação de edital cuja minuta fora
apresentada pelo Sr. Administrador Judicial no mov. 467 destes autos, iniciando-se o
prazo para habilitação ou insurgência quanto aos créditos relacionados, nos termos do
art. 7, §1º da Lei n. 11.101/2005. Após, determinou a publicação do edital previsto no
art. 7, §2º da Lei n. 11.101/2005.
Confira-se trecho do decisum:
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Em que pese a determinação inicial de publicação de edital com início do prazo
para habilitação de crédito (art. 7, §1º da Lei n. 11.101/2005), tem-se que o edital
acostado ao mov. 467 destes autos trata de intimação dos credores para que tomem
conhecimento da apresentação da lista de credores prevista no art. 7º, §2º da Lei n.
11.101/2005, bem como acerca do início do prazo para eventual objeção, nos termos
do art. 55 da mencionada lei.
Inclusive, na seq. 516 destes autos, verifica-se a expedição do edital, cuja
publicação no DJe/PR ocorreu em 25.11.2020.
Confira-se:

A ora Recuperanda restou intimada a realizar a publicação do referido edital
em jornal de ampla circulação local (seq. 518).
Por outro lado, tem-se que o edital com início do prazo previsto no art. 7, §1º já
foi publicado, conforme mov. 254.1 destes autos, veja-se:
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Desse modo, considerando que o edital expedido por esse D. Juízo e publicado
no DJe/PR diz respeito, tão somente, a lista de credores do art. 7, §2º e início do prazo
para objeções, na forma do art. 55, e que, conforme relatado, já houve a publicação de
edital do art. 7, §1º, entende-se, salvo melhor juízo, que o edital publicado no DJe/PR
está correto.
Nesse contexto, a Recuperanda informa que providenciará de imediato a
publicação do mesmo teor do edital em jornal de ampla circulação local, sendo que, na
sequência, realizará a devida comprovação nestes autos.

Pede deferimento.
Curitiba, 01 de dezembro de 2020.
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