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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - CAPITAL

Processo n° 0045770-22.2014.8.26.0100
Avaliação da Carteira de Crédito – Prazo Adicional

ADJUD Administradores Judiciais Ltda , administrador a judicial
da Massa Falida do Banco Santos S/A, por seu representante legal e pelo
advogado que esta subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de V.
Exa., em relação ao andamento dos trabalhos de avaliação da carteira de
crédito, para expor e informar o q uanto segue:
2.

Às fls. 5.294 , diante do cronograma de trabalho que nos fora

apresentado pela BDO RCS, comunicamos nos autos que a previsão para
entrega do relatório de avaliação da carteira de créditos da Massa seria
ontem, dia 22/11.
3.

Contudo,

na

data

de

hoje,

mais

precisamente

às

11:25h ,

recepcionamos correspondência da empresa avaliadora ( anexa), dando
conta de algumas dificuldades encontradas na execução dos trabalhos,
notadamente em relação ao acesso a processos físicos, seja porque se
encontravam arquivados ou em processo de digitalização, situação,
certamente, agravada em razão de dificuldades impostas pelos efeitos da
pandemia, que impediram que a conclusão se realizasse na data
anteriormente informada.
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R u a Ta b a p u ã , 4 7 4 – 8 º a n d a r ,
Conj. 84 a 88 – Itaim Bibi
São Paulo/SP – 04533-001
+55 (11) 2533-4673
adjud@adjud.com.br
_________________________________________________________ _____________________

4.

Na mesma correspondência, solicitam um prazo adicional de 30 dias

úteis

para

conclusão

dos

trabalhos

de

avaliação,

reque rendo,

adicionalmente, que seja retirada da lista de publicações o nome do
advogado Vitor Almeida, OAB/SP nº 177.905, em função do referido
profissional não ter qualquer relação com o trabalho em questão ,
requerimentos

estes

que

submetemos

à

apreciação

de

V.

Exa.,

cientificando também todos os demais partícipes do processo dos termos
da correspondência em questão .

Termos em que,
Requer a juntada para os devidos fins.
São Paulo, 23 de novembro de 2021

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.
Vânio Cesar Pickler Aguiar
p/ Administradora Judicial

Luiz Gustavo Nogueira Camargo
OAB/SP 233.190
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Tel. : +55 11 3848 5880
Fax: + 55 11 3045 7363
www. bdobr azil. com. br

Rua Maj or Quedinho 90
Consolação– São Paulo, SP - Brasil
01050-030

4110/ 19
São Paulo, 22 de novembro de 2021.

Aos
Excelent íssimo Senhor Dout or Juiz de Direit o da 2ª Vara de Falências, Recuperações
Judiciais e Arbit ragem, do Foro Cent ral da Capit al/ SP
At : Dr. Paulo Furt ado de Oliveira Filho

Administ rador Judicial da Massa Falida do Banco Sant os S.A.
At . : Sr. Vânio Cesar Pickler Aguiar
Sr. Messias de Azevedo

Ref. : Status da avaliação da carteira e solicitação de prazo

Prezados Senhores,

Pela present e, passamos às mãos de V. S. as inf ormações sobre o andament o dos
t rabalhos para a avaliação dos at ivos da Massa Falida do Banco Sant os.

Cordialment e,

Mauro Massao Johashi

Alfredo Ferreira Marques Filho

MMJ/ AFMF/ ANM/ MM/ TMS
BDO RCS Audit ores Independent es, uma empr esa brasileira de sociedade simples, é membro da BDO Int ernat ional Limit ed, uma companhia limit ada por garant ia do Reino
Unido, e f az part e da rede int ernacional BDO de f irmas-membro independent es. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das f irmas membro da BDO.
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Andamento dos trabalhos
A avaliação da cart eira de at ivos da Massa Falida Banco Sant os cont a com
aproximadament e 550 processos, conf orme base de dados enviados pela
Administ ração Judicial e os pat ronos da Massa Falida, compost o por processos at ivos,
passivos, suspensos e impedidos de cobrança.
A BDO Brazil est á realizando o cálculo de cada at ivo seguindo as premissas
det erminadas em cada processo j udicial , se reunindo oport unament e com os
escrit órios de advocacia e com a Administ ração Judicial para esclareciment os de
dúvidas, solicit ações de document ações e al inhament os de st at us. A part ir dessas
análises, a BDO Brazil realizou at é o moment o aproximadament e 28% dos cálculos
dos at ivos.
Paralelament e, a BDO Brazil est á verif icando j unt ament e com os escrit órios o
levant ament o da base de dados dos processos f ísicos e elet rônicos para a criação do
dat a-rom que será disponibilizado para o leil ão. A part ir disso, a BDO Brazil realizou
at é o moment o aproximadament e 54% dos levant ament os dos processos. Abaixo o
st at us at ualizado:
Descrição

Feito %

Cálculos realizados

27

Obt enção dos processos para dat a-rom

54

Import ant e salient ar que t odos os escrit órios est ão recebendo pront ament e nossas
dúvidas e solicit ações, respondendo em t empo hábil e nos auxiliando para a avaliação
da cart eira de at ivos.
Faz-se necessário inf ormar que ainda exist em processos pendent es de inf ormações e
exist e uma dif iculdade na obt enção dos dados, principalment e com relação aos
processos f ísicos, t endo em vist a que muit os deles se encont ram em sit uação de
arquivament o ou em t râmit e de digit alização, sendo que para est e segundo o t empo
de obt enção dos document os f icou moroso por cont a da pandemia.
Por essas razões, a BDO Brazil pleit eia respeit avelment e a concessão de prazo de 30
dias út eis para dar cont inuidade aos t rabalhos ref erent es a avaliação dos at ivos da
Massa Falida Banco Sant os e ao bom andament o das análises. Por f im, solicit a a
ret irada nos aut os do incident e processual o nome de Vit or Almeida (OAB/ SP nº
177.905), pois ele não é responsável pelos t rabalhos da present e avaliação de at ivos
da Massa Falida Banco Sant os.

St at us da aval iação da cart eira e soli cit ação de pr azo
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