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BREVE HISTÓRICO 
 
 
 
Empresa atuante no segmento de transporte rodoviário de cargas desde 1970  -  
sob a denominação de Trans Guaira  -  com frota própria constituída de  38  
caminhões e  54 carretas-reboques , operando em todo o território nacional , 
especializada em transporte e logística para grandes empresas .  
 
A empresa que em meados de 2011 tinha procedido ao aumento/renovação de sua 
frota operacional , foi surpreendida pela grande retração de mercado 
experimentada no final do ano de 2011 ,  com continuidade em 2012 – reflexo da 
grave crise internacional que se espraiou a praticamente todas as economias 
mundiais , fato que impactou sobremaneira os resultados operacionais da empresa  
determinando com que a mesma desenvolvesse uma série de ações com vistas a sua 
preservação como um agente econômico produtivo importante no segmento em 
que atua,  dentre as quais a implementação do projeto de sua recuperação judicial.      
 
 
 
ANDAMENTO PROCESSUAL CRONOLÓGICO – PRINCIPAIS EVENTOS   
 
 

• Em  30 de Agosto de 2012  foi deferido o processamento do pedido de 
recuperação judicial protocolizado pela Nova Guaira Transportes Ltda, 
autuado sob nº 0002507-41.2012.8.16.0179 na 2ª Vara de Falência e 
Recuperação Judicial da Comarca de Curitiba  tendo sido nomeado como 
Administrador Judicial o Sr. Dr. Mauricio de Paula Soares Guimarães ;  

 
• Em 31 de Outubro de 2012 foi apresentado ao Juízo falimentar o Plano de 

Recuperação Judicial formulado pela recuperanda, o qual encontra-se 
disponibilizado no presente site para consulta por parte de todos os 
interessados ;  

 
 

• Em Jan/2013 foi apresentado ao Juízo falimentar relatório circunstanciado 
relativo a inspeção realizada por este Administrador Judicial e quanto a  
situação constatada , bem como instruído  requerimento inerente  às 
providências necessárias a implementação/impulsionamento do processo de 
recuperação judicial da empresa ; 



• Em 02/08/13 foi autorizado pelo Juizo a publicação do Edital apresentado 
pela Recuperanda , relativamente ao processo de recuperação judicial; 

 
 

• A recuperanda está ultimando a série de negociações que vem 
desenvolvendo com as instituições financeiras credoras, com vistas a 
readequação do plano de recuperação judicial apresentado , o que deverá 
brevemente ser noticiado nos autos ;   

 
• Apresentado o Quadro Geral de Credores consolidado pelo Administrador 

Judicial , retratando situação anterior e atual dos créditos sujeitos à 
recuperação judicial ; (*nota 1 : referido quadro encontra-se disponível no 
presente site para consulta) 

 
 

• Marcada a realização da Assembléia Geral de Credores para o dia 
16/12/2015 às 10:00 e 10:30hs. em segunda convocação , no local sito à rua 
Anita Garibaldi, nº 850 – auditório 1 – bairro : Ahú em Curitiba (PR) ;  
(*nota 2 : referido edital encontra-se disponível no presente site para consulta) 

 

 

• Realizada Assembléia Geral de Credores na qual a instituição credora 
Banco do Brasil S/A requereu a suspensão da mesma para que seus 
representantes pudessem levar à direção do banco a proposta de 
desistência/extinção do plano de recuperação judicial como requerido pela 
recuperanda. Com isso foi deliberada a realização de uma nova Assembléia 
Geral para o dia 17/02/2016 , às 10:00 hs. , no mesmo local da anterior , 
para deliberação final quanto a proposta de desistência/extinção do plano 
de recuperação judicial  , face ao já alcance dos objetivos colimados ;  


