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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE PENÁPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO.

Processo nº 1006987-21.2019.8.26.0438.
Recuperação Judicial Grupo Semembrás.

COMPASSO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., Administradora
Judicial qualificada nos autos em epígrafe vem, respeitosamente, à presença de
Vossa Excelência, manifestar-se nos termos que seguem:
1.

Em 03/12/2020 os credores se reuniram para 1ª Convocação da

Assembleia Geral de Credores do Grupo Semembrás, a qual foi instalada nos
termos do art. 37, §2º da Lei 11.101/2005 com o seguinte quórum:
Classe I: 82,71%, equivalente a R$ 14.501,14, representado por 01
credor;
Classe III: 62,07%; equivalente a R$ 9.686.877,87, representado por
51 credores;
Classe IV: 96,34%, equivalente a R$ 302.776,95, representado por 22
credores.
2.

Iniciados os trabalhos foi passada a palavra aos representantes da

Recuperanda que informaram que não há alteração no Plano de Recuperação
Judicial e questionaram aos credores se haviam dúvidas sobre o conteúdo e forma
de pagamento.
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3.

Ato contínuo o Banco do Brasil informou que enviou proposta de

alteração do Plano de Recuperação Judicial a qual não foi aceita pela
Recuperanda.
4.

Por fim, a Recuperanda requereu o encaminhamento da votação do

Plano de Recuperação Judicial, cujo resultado seguiu da seguinte maneira:

Classe I: Aprovado por 100%, equivalente a 01 credor;
Classe III: Aprovado por 59,86% equivalente a R$ 5.798.857,62,
representado por 40 credores (78,43% do total por cabeça);
Classe IV: Aprovado por unanimidade dos credores presentes.

5.

De acordo com o art. 45 da Lei 11.101/2005 o “PRJ” deverá ser

aprovado na Classe I e IV pela maioria dos credores presentes. Já na Classe II
e Classe III, deve ser aprovado pela maioria simples dos credores presentes
e pelos credores que representem mais da metade do valor total dos créditos
presentes. Verifica-se, portanto, que o “PRJ” foi aprovado pelos credores
de todas as Classes.
6.

Ao final da votação os credores Banco Sofisa, Banco do Brasil, Versatil

Fundo de Investimento, Acreditar FIDC, CPFL, Banco Itaú e Sicredi apresentaram
ressalvas que seguiram anexas a ata, encerrando-se os trabalhos e a assembleia
geral de credores as 16h17m.
7.

Pois bem, sobre a viabilidade financeira do plano, entende-se que a

sua apreciação é matéria afeita exclusivamente aos credores, ou seja, uma vez
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aprovado em assembleia, o plano deve seguir para homologação conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"DIREITO EMPRESARIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. CONTROLE DE LEGALIDADE.
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. CONTROLE JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a
recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em
assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado
se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma
vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear.
2. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de
recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito , mas não o controle de sua viabilidade econômica. Nesse sentido,
Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ.
3. Recurso especial não provido. (REsp 1359311/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe
30/09/2014).

"DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.

EMBARGOS

CONTRADIÇÃO

OU

DE

DECLARAÇÃO.

OBSCURIDADE.

NÃO

OMISSÃO,

OCORRÊNCIA.

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA
283/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
2- A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
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3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede
o conhecimento do recurso especial.
4- No que concerne ao plano de recuperação judicial apresentado
pelo devedor, a assembleia-geral de credores é soberana em suas
deliberações.
5- Hipótese em que o acórdão recorrido não se manifestou a respeito dos
argumentos invocados pela recorrente acerca da necessidade ou não de
exame das circunstâncias constantes no art. 53 da Lei n. 11.101/2005.
Dessa forma, nos termos do enunciado n. 211 da Súmula/STJ, não se
revela possível a análise da irresignação recursal.
6- A insurgência encontra óbice, igualmente, no enunciado n. 7 da
Súmula/STJ, pois a existência de descrição pormenorizada dos meios de
recuperação no plano aprovado, a demonstração da viabilidade
econômica da recuperanda e a higidez do laudo de avaliação de bens e
ativos da sociedade constituem elementos que, para serem modificados,
exigem o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos. 7Recurso especial não provido." (g.n.) (REsp 1374545/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe
25/06/2013).

8.

Neste sentido, nos termos do artigo 58 da Lei 11.101/05, uma vez

cumpridas as exigências legais o juiz concederá a recuperação judicial,
inexistindo, pois, juízo de discricionariedade.
9.

Contudo, muito embora o juízo não seja competente para verificar o

mérito do plano, o é para realizar o controle de legalidade, que se mostra
imprescindível para a sua homologação.
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10.

O controle de legalidade de suas cláusulas deve ser realizado pelo

Judiciário a fim de resguardar a legalidade dos seus termos, conforme
entendimento jurisprudencial e Enunciados n. 44 aprovado na Primeira Jornada
de Direito Comercial:

“44. A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos
credores está sujeita ao controle de legalidade. “

11.

Às fls. 2318/2332 a Administradora Judicial já apresentou manifestação

sobre o conteúdo do Plano e sua regularidade, reiterando-a nesta oportunidade,
porém acrescentando uma ressalva em relação a seguinte cláusula que trata
da liberação de garantias:

Com a Homologação Judicial deste PRJ e operada a novação dos
créditos, nos termos da Cláusula 4.3, os Credores automaticamente
anuem a liberação de garantias reais e fidejussórias prestadas pelas
recuperandas, bem como de todas as garantias reais e fidejussórias
outorgadas pelos sócios da Recuperanda, seus respectivos cônjuges,
e/ou afiliadas e outros garantidores em benefício das recuperandas,
nos termo do recente posicionamento do C. Superior Tribunal de
Justiça (REsp nº 1.532.943/MT (2015/0116344-4) e nº 1.700.487/MT
(2017/0246661-7) (fl. 1458).
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12.

A Lei 11.101/05 dispõe em seu artigo 49, §1º que “Os credores do

devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” Assim, como se vê, a
supramencionada cláusula viola previsão expressa de lei, não podendo subsistir,
conforme posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo1:
13.

Desta forma, considerando o resultado da Assembleia Geral de

Credores e após a oitiva da Recuperanda, Credores e Ministério Público, opina
pela homologação do “PRJ” e, por consequência, seja concedida a Recuperação
Judicial do Grupo Semembrás, com ressalva apenas no tocante à cláusula que
trata da liberação de garantias.
14.

Apresenta, por fim, os seguintes documentos: (i) Ata da Assembleia

Geral de Credores; (ii) Lista de Presença; (iii) Quórum; (iv) Resultado da Votação;
(v) Ressalvas e chat virtual (DOC. 01);

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
De Ribeirão Preto para Penápolis, 09 de dezembro de 2020.

Agravo de Instrumento nº 2172417-61.2019.8.26.0000 – 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator Alexandre Lazzarini
Agravo de Instrumento nº 2171797-49.2019.8.26.0000 – 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator Azuma Nishi.
1
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Felipe Barbi Scavazzini
OAB/SP 314.496
Antônio Tasso Ferreira
CRC 1SP123694/0-7

Marilia Volpe Zanini Mendes Batista
OAB/SP 167.562
Mauricio Suriano
OAB/SP 190.293

Eduardo Benini
OAB/SP 184.647
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Grupo Semembras
Quórum
AGC - 03.12.2020. / Processo n.º 1006987-21.2019.8.26.0438
Quadro Resumo - Quórum
Credores Classe I (Trabalhistas)
Credores Classe III (Quirografários)
Credores Classe IV (Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte)
Total Geral de Credores

nº de

Crédito Total por

Credores
2

Classe (2º Lista)
17.531,72

100,00%

109
100,00%

25
100,00%

136
100,00%

100,00%

15.605.197,67
100,00%

314.293,11
100,00%

15.937.022,50
100,00%

Habilitações
Credor
1
50,00%

51
46,79%

22
88,00%

74
54,41%

Quórum

Valor
14.501,14
82,71%

9.686.877,87
62,07%

302.776,95
96,34%

10.004.155,96
62,77%
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Credor
1
50,00%

51
46,79%

22
88,00%

74
54,41%

Valor
14.501,14
82,71%

9.686.877,87
62,07%

302.776,95
96,34%

10.004.155,96
62,77%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FELIPE BARBI SCAVAZZINI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/12/2020 às 18:55 , sob o número WPEP20700755829 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006987-21.2019.8.26.0438 e código 8210597.

fls. 3128

Grupo Semembras
Gráfico Quórum - instalação com mais de 50% de presenças por valor em cada classe
AGC - 03.12.2020. / Processo n.º 1006987-21.2019.8.26.0438

Classe

Presenças
82,71%
Classe II (Garantia Rea 0,00%
Classe III (Quirografári 62,07%
Classe IV (ME/EPP)
96,34%

100,00%
Classe I (Trabalhistas)

50%
50%
50%
50%

96,34%

82,71%

75,00%

62,07%

50,00%

25,00%

0,00%

0,00%
Classe I (Trabalhistas)

Classe II (Garantia Real)

Classe III (Quirografários)

Classe IV (ME/EPP)
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Grupo Semembras
Mapa
AGC - 03.12.2020. / Processo n.º 1006987-21.2019.8.26.0438
Credores

Classificação
do Crédito

Valor do
crédito

Assinatura

Habili
tação

Presen
ça

Voto

ROGERIO HENRIQUE AMARAL

Classe I

14.501,14 psa.advocacia@gm

S

S

S

ABC SECURITIZADORA S.A.
ACREDITAR FUNDO DE INVERSTIMENTO EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
AGRO PASTORIL
PRODUTORA DE SEMENTES

Classe III

96.032,00 lamu_will@yahoo.c

S

S

N

Classe III

JABOTICABAL
ARACY
STIGLIANO FERREIRA MADEIREIRA YPE
AMARELO
ASSOCIAÇÃO PARA FOMENTO PESQUISA

Classe III

Classe III

S

S

N

102.510,00 psa.advocacia@gm

83.701,84 luis@luhe.com.br

S

S

S

2.865,00 carlos.a.l.nogueira@

S

S

S

MELHORAMENTO DE FORRAGEIRAS
BANCO BRADESCO S.A.

Classe III

73.625,86 rodolfoadv@hotma

S

S

S

Classe III

177.964,44 barbara.alberto@m

S

S

N

BANCO DO BRASIL S.A.

Classe III

1.894.827,34 gecor.4978@bb.com S

S

N

BANCO SAFRA S.A.

Classe III

589.604,06 labitar@bitaradvoca

S

S

N

BANCO SOFISA S.A.

Classe III

205.492,59 hz@zanin.com.br

S

S

N

BENETTI PNEUS LTDA

Classe III

3.773,75 psa.advocacia@gm

S

S

S

BRUMA VEICULOS LTDA

Classe III

11.565,20 psa.advocacia@gm

S

S

S

CALANGO CHAVES AUTO PECAS LTDA

Classe III

255,00 psa.advocacia@gm

S

S

S

CESAR AUGUSTO PERA TEIXEIRA PUPO

Classe III

5.000,00 carlos.a.l.nogueira@

S

S

S

COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Classe III

COOPERATIVA CRED. POUP. E INVSTO ALTA NOROEST
Classe III

17.642,02 audiencias@diligen

S

S

N

66.146,82
.altomani@fcpadvoga

S

S

N

DANIEL NECO PEREIRA

Classe III

64.900,00 carlos.a.l.nogueira@

S

S

S

ECO CARGO TRANSPORTES LTDA

Classe III

97.435,00 psa.advocacia@gm

S

S

S

EURADIR VITORIO ANGELI

Classe III

73.455,90 cleber_diasmartins@h S

S

S

FACCILYTHO CAPITAL E RENTABILIDADE LTDA

Classe III

587.891,55 juliane@bbo.com.b

S

S

S

FERNANDO CUNHA CABRAL

Classe III

137.560,00 carlos.a.l.nogueira@

S

S

S

FIDIC NÃO PADRONIZADO INVISTA CF

Classe III

15.118,49 roberto@fortes.adv.b S

S

S

FRANCISCO ANTONIO CAZAROTTI

Classe III

S

S

S

GIANCARLO RICIELI ANGELI

Classe III

52.250,00 cleber_diasmartins@h S

S

S

HEYTOR HENRIQUE NUNES DA SILVA:

Classe III

92.590,00 carlos.a.l.nogueira@

S

S

S

HOPE FOMENTO MERCANTIL LTDA

Classe III

341.278,24 ariane@lowenthal.c

INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO S/A

Classe III

INVISTA FORNECEDORES MB

Classe III

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Classe III

473.838,41 audiencias@diligen

S

JN FOMENTO MERCANTIL LTDA

Classe III

279.809,19 roberto@fortes.adv.b S

JOÃO BATISTA SOARES RODRIGUES

Classe III

JOSÉ ALTEMIR OTTONI
JOSÉ SERGIO BARRETO FARIAS
MARCOS ALEXANDRE SARTORELLI E OUTROS
MARQUES & CARRARETO - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
MARQUES FERRACINI ASSESSORIA EMPRESARIAL

408.200,00 carlos.a.l.nogueira@

S

S

S

24.899,02 roberto@fortes.adv.b S

S

S

4.680,00 roberto@fortes.adv.b S

S

S

S

N

S

S

S

S

S

Classe III

211.619,00 cleber_diasmartins@h S

S

S

Classe III

275.750,00 carlos.a.l.nogueira@

S

S

S

Classe III

18.000,00 carlos.a.l.nogueira@

S

S

S

Classe III

1.200,00 consultoria@elciom

S

S

S

Classe III

32.982,25 consultoria@elciom

S

S

S

75.050,00 heiblyadv@gmail.c

CONTABIL LTDA
NOVA SRM ADM RECURSOS E FIN S.A.

Classe III

37.800,00 Rafael.magnani@srm S

S

S

OLIVIR ANTONIO GREGORIO

Classe III

do.marques@adv.oabsp
101.000,00

S

S

N

PAULO DE SOUZA
PERES & PEDROSO COMERCIO DE ROLAMENTOS
LTDA
RACE CAR MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA

Classe III

427.900,00 carlos.a.l.nogueira@

S

S

S

Classe III

160,00 carlos.a.l.nogueira@

S

S

S

Classe III

955,00 psa.advocacia@gm

S

S

S

RONALDO PRANDO MOIA E OUTRO

Classe III

544.000,00 carlos.a.l.nogueira@

S

S

S

SANDRO LUIZ MENEZES VIGNOLI

Classe III

157.250,00 carlos.a.l.nogueira@

S

S

S

SANTO TOMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Classe III

192.901,74 carlos.a.l.nogueira@

S

S

S

SATORO INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA

Classe III

720,00 carlos.a.l.nogueira@

S

S

S

SEMENTES GUINOSSI LTDA

Classe III

18.872,00 carlos.a.l.nogueira@

S

S

S

Página 1 de 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FELIPE BARBI SCAVAZZINI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/12/2020 às 18:55 , sob o número WPEP20700755829
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006987-21.2019.8.26.0438 e código 8210597.

fls. 3130

.
Mapa
AGC - 03.12.2020. / Processo n.º 1006987-21.2019.8.26.0438
Credores

Classificação
do Crédito

Valor do
crédito

Assinatura

Habili
tação

Presen
ça

Voto

SIFRA PLUS FIDIC MULTISSEGMENTOS

Classe III

436.858,08 abrao@parismarcon

S

S

S

TALULA AGUIRRE SCHILEIFER ME

Classe III

375,00 psa.advocacia@gm

S

S

S

TORNEARIA PINHEIRO LTDA

Classe III

2.540,00 psa.advocacia@gm

S

S

S

VELTING FACTORING LTDA
Classe III
VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO
Classe III
CREDITÓRIOS
FACCILYTHO CAPITAL E RENTABILIDADE LTDA (US$
Classe III
130.305,99) AGROZIL COMERCIO DE FERTILIZANTES DE PENAPOLClasse IV

303.192,03 coiado.advogado@

S

S

S

181.770,73 eder-esgalha@adv

S

S

N

681.070,32 juliane@bbo.com.b

S

S

S

255,00 psa.advocacia@gm

S

S

S

ALAN ANTUNES SONSINO 40192688863 - ME

Classe IV

360,00 psa.advocacia@gm

S

S

S

ARACY STIGLIANO FERREIRA PAULICEIA - ME

Classe IV

8.000,00 carlos.a.l.nogueira@

S

S

S

ARNALDO GALEGO ANELLI PENAPOLIS - ME

Classe IV

430,00 psa.advocacia@gm

S

S

S

AUTO ELETRICA SOARES LTDA - ME

Classe IV

60,00 psa.advocacia@gm

S

S

S

CASAS NOVAS HOTEL EIRELI - ME

Classe IV

330,00 psa.advocacia@gm

S

S

S

COMERCIO DE GAS PENAPOLIS LTDA - ME

Classe IV

985,00 carlos.a.l.nogueira@

S

S

S

ELETROCAR AUTOMOTIVA LTDA - EPP

Classe IV

767,47 cleber_diasmartins@h S

S

S

ETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME

Classe IV

159,60 cleber_diasmartins@h S

S

S

EXPANSAO TECNOLOGIA SOLUCOES EM INFORMATIClasse IV

1.140,12 carlos.a.l.nogueira@

S

S

S

GEODESIGN MAT PROM E NEG IMOBILIARIOS LTDA -Classe
M
IV

19.577,00 psa.advocacia@gm

S

S

S

619,75 psa.advocacia@gm

S

S

S

1.553,00 cleber_diasmartins@h S

S

S

MG PLIS COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - MEClasse IV
NATHIELY FERNANDA DOS SANTOS DAMACENO 4694Classe IV
NEWMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - MEClasse IV

44.497,50 carlos.a.l.nogueira@

S

S

S

NIGRE & NIGRE LTDA - ME

32.104,00 carlos.a.l.nogueira@

S

S

S

997,50 cleber_diasmartins@h S

Classe IV

S

S

PH PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA - MClasse IV

145.000,00 carlos.a.l.nogueira@

S

S

S

PLUSSERV COM.DE MAT.PARA ESCRIT.E SERVICOS LTClasse IV

33.680,65 consultoria@elciom

S

S

S

1.725,36 cleber_diasmartins@h S

S

S

PAULO SERGIO MARCHEZONI MANEIRO 1088187080Classe IV

RT CASA DAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - MEClasse IV
SAGE3 TECNOLOGIA LTDA - ME

Classe IV

10.190,00 psa.advocacia@gm

S

S

S

TALULA AGUIRRE SCHILEIFER ME

Classe IV

225,00 psa.advocacia@gm

S

S

S

WAGNER BITENCOURT ROTTOLO 22441529870 - ME Classe IV

120,00 psa.advocacia@gm

S

S

S

#

#

#

Total

#
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#
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Quórum

Quadro Resumo Votação
Credores Classe I (Trabalhistas)
Credores Classe III (Quirografários)
Credores Classe IV (Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte)
Total Geral de Credores

Credor
1
50,00%

51
46,79%

22
88,00%

74
54,41%

( - ) Abstenções

Valor
14.501,14

Credor
-

Base para Votação

Valor
-

Credor
1

82,71%

9.686.877,87

100,00%

-

-

62,07%

302.776,95

100,00%

-

-

96,34%

10.004.155,96

51
22
100,00%

-

-

62,77%

74
100,00%
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Valor
14.501,14
100,00%

9.686.877,87
100,00%

302.776,95
100,00%

10.004.155,96
100,00%

Desaprovação
Credor
0,00%

11

Aprovação

Valor
0,00%

3.888.020,25

21,57%

40,14%

-

-

0,00%

11
14,86%

0,00%

3.888.020,25
38,86%

Credor
1
100,00%

40
78,43%

22
100,00%

63
85,14%

Valor
14.501,14
100,00%

5.798.857,62
59,86%

302.776,95
100,00%

6.116.135,71
61,14%
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Gráfico - Votação
AGC - 03.12.2020. / Processo n.º 1006987-21.2019.8.26.0438
Votação necessária para aprovação:
50,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Classes Aprovação Aprovação por valor
Classe I (Tr 100,00% 100,00%
50%
Classe II (Ga 0,00%
0,00%
50%
Classe III (Qu 78,43%
59,86%
50%
Classe IV (M100,00% 100,00%
50%

100,00%

78,43%

75,00%

59,86%

50,00%

25,00%

0,00%

0,00%
Classe I (Trabalhistas)

0,00%

Classe II (Garantia Real)

Aprovação por cabeça

Aprovação por valor

Classe III (Quirografários)

Meta para aprovação

Classe IV (ME/EPP)
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E-mail de Orgam Serviços Administrativos EIRELI - CT2 - Grupo Semembras/AAX - Proposta Banco do Brasil

fls. 3134

Denis Ribeiro Passos <denis@orgamessencial.com.br>

CT2 - Grupo Semembras/AAX - Proposta Banco do Brasil
1 mensagem

gecor.4978@bb.com.br <gecor.4978@bb.com.br>
3 de dezembro de 2020 14:37
Para: denis@orgamessencial.com.br, agcvirtual@orgamessencial.com.br, rjgruposemembras@compassojudicial.com.br
Cc: fernanda.eugenio@bb.com.br, alinegoncalves@bb.com.br
Prezados,
Encaminhamos abaixo, proposta alternativa ao PRJ, para análise das recuperandas, extensível à todos os credores, a
qual solicitamos gentilmente que conste na ata da Assembleia Geral de Credores a ser realizada nesta data, 03/12/2020.
1- Deságio: Sem deságio
2- Carência: 6 meses, a contar a partir da assembleia que aprovar o PRJ;
3- Atualização do saldo devedor: TR + 0,4%a.m., incidentes desde a data do pedido da RJ até a data da aprovação do
PRJ em AGC. Os encargos serão incorporados ao valor de capital;
4- Encargos financeiros: TR + 0,9% a.m., incidentes sobre o saldo devedor total a partir da aprovação do PRJ em
AGC;
a) Os respectivos valores de encargos financeiros incidentes no período de carência, serão incorporados ao
saldo devedor de capital da operação;
b) Os encargos financeiros calculados após o período de carência deverão ser pagos de forma integral,
juntamente com as parcelas de capital.
5- Forma de pagamento: após a carência, serão devidas 66 parcelas mensais e consecutivas, acrescida dos encargos
financeiros dispostos no item 4, os quais deverão ser pagos integralmente.
Os pagamentos iniciam-se no dia útil imediatamente após o término do período de carência.
6- Garantias: manutenção de todas as garantias anteriormente contratadas, mesmo considerando a novação da dívida
que ocorrerá com a aprovação do plano de recuperação judicial.
- O Banco do Brasil S.A. discorda de qualquer tipo de novação das dívidas e extinção da exigibilidade dos créditos
perante os coobrigados/fiadores/avalistas, conforme previsto no art. 49, § 1.º, da Lei 11.101/2005.
7- IOF: Na contabilização das operações incidirá IOF, na forma da legislação vigente.
8- Descumprimento de PRJ: Em caso de descumprimento do PRJ, deverá ser observado o art. 61°, § 1° de que a
recuperação judicial será convolada em falência;
9 - Eventual alienação de ativos da recuperanda deve ser efetuada na forma do art. 142, inciso I, da Lei 11.101/2005,
sendo que o Banco do Brasil S.A. se reserva o direito de não anuir em provável alienação de bens imóveis gravados
com hipoteca em seu favor, conforme previsto no art. 50, § 1.º, da Lei 11.101/2005;
Pedimos a gentileza de confirmar o recebimento.
Atenciosamente,
Aline S. S Gonçalves
Gerente de Relacionamento

Fernanda Eugenio
Assistente

BANCO DO BRASIL S.A.
GECOR RECUPERAÇÃO JUDICIAL VAREJO - SP
Rua São Bento, 465 - 2º Andar - Centro
01011-100 - São Paulo (SP)
Tel. (11) 4297-4125
e-mail: gecor.4978@bb.com.br

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8cbb3abdaa&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1685079543786242897&simpl=msg-f%3A16850795437…
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DECLARAÇÃO DE VOTO / RESERVA DE DIREITOS
CREDOR QUIROGRAFÁRIO: ITAU UNIBANCO S.A.
RECUPERANDA: AAX PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA
3ª VARA CÍVEL DO FORO DE PENÁPOLIS/SP
PROCESSO N. º

1006987-21.2019.8.26.0438

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
03/12/2020

ITAÚ UNIBANCO S.A, por seu advogado infra assinado,
DECLARA E RESSALVA par os devidos fins de direito, que o plano de
recuperação judicial (PRJ) submetido a deliberação pela Assembleia Geral de
Credores nesta data, apresenta pontos obscuros e condições que não atendem
aos requisitos mínimos de viabilidade econômica, financeira e operacional para
satisfação dos direitos dos credores, sendo certo ainda, que a forma de
pagamento prevista no plano, oneram excessivamente os credores.
- LIBERAÇÃO DOS COOBRIGADOS – EXTENSÃO DA NOVAÇÂO AOS
COOBRIGADO;
Desta forma o credor REJEITA o PRJ e, independentemente
do quanto nele for disposto ou dos efeitos de eventual sentença concessiva da
recuperação, EXPRESSAMENTE RESSALVA E RESERVA TODOS OS SEUS
DIREITOS, notadamente o de prosseguir nas e/ou promover execuções contra
os garantidores, coobrigados, avalistas, fiadores, devedores solidários e/ou
terceiros garantidores, a qualquer título, podendo adotar todas as medidas
judiciais e extrajudiciais para o recebimento de seus créditos, sujeitos ou não à
recuperação judicial.
- DA SUSPENSÃO E/OU EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DAS AÇÕES MOVIDAS EM
FACE DE QUALQUER CRÉDITO DA EMPRESA RECUPERANDA e
COOBRIGADOS

Av. Oswaldo Perrone, 260. Pq. Eldorado. CEP 14706-136 Bebedouro/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FELIPE BARBI SCAVAZZINI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/12/2020 às 18:55 , sob o número WPEP20700755829
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006987-21.2019.8.26.0438 e código 8210597.
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Em análise ao plano apresentado, verifica-se que o plano
consta a seguinte disposição:
Com a homologação do "PRJ", haverá a suspensão de todas
as ações e execuções contra a qualquer crédito em face da empresa
recuperanda.
Nota-se que tal disposição fere os princípios dispostos na lei
de Recuperação Judicial e Falência, uma vez que a novação dos créditos deverá
ocorrer apenas em face dos créditos sujeitos a recuperação jucial não
ocasionando, todavia a extinção, nem suspensão do feito executório ajuizado
contra os créditos considerados extraconcursais.
A princípio, a fim de demonstrar de forma cabal a ilegalidade
desta disposição, mister transcrevermos o teor do art. 49, § 1º da Lei
11.101/05, bem como a súmula 61 deste Egrégio Tribunal Bandeirante.
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos.
(...)
§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário
fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador
mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel
cujos respectivos contratos contenham cláusula de
irrevogabilidade
ou
irretratabilidade,
inclusive
em
incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de
venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá
aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos
de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais,
observada a legislação respectiva, não se permitindo,
contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º
do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento
do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade
empresarial.
§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a
importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.
Súmula 61. Na recuperação judicial, a supressão de garantia
ou a sua substituição somente será admitida mediante
aprovação expressa do titular.

Av. Oswaldo Perrone, 260. Pq. Eldorado. CEP 14706-136 Bebedouro/SP
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DEVE
SER
ANULADA
REFERIDA
CLÁUSULA,
POSSIBILITANDO AOS CREDORES PROSSEGUIREM COM AS DEMANDAS
PROMOVIDAS EM FACE DOS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS, EM RESPEITO
AO ART. 49, § 3º DA LEI 11.101/05 E MACIÇA JURISPRUDÊNCIA.

- DA LIBERAÇÃO INCONDICIONAL DE TODAS AS GARANTIAS REAIS E
FIDEJUSSÓRIAS
Em análise ao plano apresentado, verifica-se que consta
cláusula ilegal para liberação das garantias.
Não é crível impor ao universo de credores a liberação de
todas as garantias reais e pessoais prestadas livremente pela agrava em data
anterior ao pedido de recuperação judicial, conforme previsto no plano de
recuperação judicial aprovado pelo juízo a quo.
Tal disposição contraria de forma expressa o texto legal
expresso nos arts. 49, § 1º, 50, § 1º e 59, todos da Lei 11.101/05.
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso.
Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada
a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:
(...)
§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão
da garantia ou sua substituição somente serão admitidas
mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva
garantia.
59. O plano de recuperação judicial implica novação dos
créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os
credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado
o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.
Assim, denota-se que referida previsão contraria três
dispositivos da Lei 11.101/05 e deve ser rechaçado com veemência por este
Egrégio Tribunal, já que também inconstitucional.

Av. Oswaldo Perrone, 260. Pq. Eldorado. CEP 14706-136 Bebedouro/SP
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Ora, é cediço que a única hipótese possível para a pretendida
liberação das garantias, e somente para bens com garantia real, é a expressa
aprovação do credor, o que não estabelece o referido plano.
Desta forma, como exposto e demonstrado neste tópico, é
evidente que a cláusula que prevê a liberação de todas as garantias é ilegal e
inconstitucional, além de faltar com a boa-fé esperada nas relações jurídicas e
negociais, razão pela qual a mesma deve ser afastada.

O Itaú Unibanco S/A, ademais, ressalva que essa declaração
de voto não deve ser interpretada ou compreendida como renúncia e/ou
desistência de direitos e/ou reconhecimento de quaisquer fatos, argumentos ou
teses jurídicas eventualmente advogadas pela recuperanda.
Bebedouro/SP, 03 de dezembro de 2020

DR. CARLOS PEDRO DA CRUZ GAMA
OAB/SP Nº 258.07

Av. Oswaldo Perrone, 260. Pq. Eldorado. CEP 14706-136 Bebedouro/SP
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DECLARAÇÃO DE VOTO / RESERVA DE DIREITOS
CREDOR QUIROGRAFÁRIO: ITAU UNIBANCO S.A.
RECUPERANDA: AAX PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA
3ª VARA CÍVEL DO FORO DE PENÁPOLIS/SP
PROCESSO N. º

1006987-21.2019.8.26.0438

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
03/12/2020

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, por seu
advogado infra assinado, DECLARA E RESSALVA par os devidos fins de direito,
que o plano de recuperação judicial (PRJ) submetido a deliberação pela
Assembleia Geral de Credores nesta data, apresenta pontos obscuros e
condições que não atendem aos requisitos mínimos de viabilidade econômica,
financeira e operacional para satisfação dos direitos dos credores, sendo certo
ainda, que a forma de pagamento prevista no plano, oneram excessivamente os
credores.
- LIBERAÇÃO DOS COOBRIGADOS – EXTENSÃO DA NOVAÇÂO AOS
COOBRIGADO;
Desta forma o credor REJEITA o PRJ e, independentemente
do quanto nele for disposto ou dos efeitos de eventual sentença concessiva da
recuperação, EXPRESSAMENTE RESSALVA E RESERVA TODOS OS SEUS
DIREITOS, notadamente o de prosseguir nas e/ou promover execuções contra
os garantidores, coobrigados, avalistas, fiadores, devedores solidários e/ou
terceiros garantidores, a qualquer título, podendo adotar todas as medidas
judiciais e extrajudiciais para o recebimento de seus créditos, sujeitos ou não à
recuperação judicial.
- DA SUSPENSÃO E/OU EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DAS AÇÕES MOVIDAS EM
FACE DE QUALQUER CRÉDITO DA EMPRESA RECUPERANDA e
COOBRIGADOS
Av. Oswaldo Perrone, 260. Pq. Eldorado. CEP 14706-136 Bebedouro/SP
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Em análise ao plano apresentado, verifica-se que o plano
consta a seguinte disposição:
Com a homologação do "PRJ", haverá a suspensão de todas
as ações e execuções contra a qualquer crédito em face da empresa
recuperanda.
Nota-se que tal disposição fere os princípios dispostos na lei
de Recuperação Judicial e Falência, uma vez que a novação dos créditos deverá
ocorrer apenas em face dos créditos sujeitos a recuperação jucial não
ocasionando, todavia a extinção, nem suspensão do feito executório ajuizado
contra os créditos considerados extraconcursais.
A princípio, a fim de demonstrar de forma cabal a ilegalidade
desta disposição, mister transcrevermos o teor do art. 49, § 1º da Lei
11.101/05, bem como a súmula 61 deste Egrégio Tribunal Bandeirante.
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos.
(...)
§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário
fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador
mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel
cujos respectivos contratos contenham cláusula de
irrevogabilidade
ou
irretratabilidade,
inclusive
em
incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de
venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá
aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos
de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais,
observada a legislação respectiva, não se permitindo,
contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º
do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento
do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade
empresarial.
§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a
importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.
Súmula 61. Na recuperação judicial, a supressão de garantia
ou a sua substituição somente será admitida mediante
aprovação expressa do titular.

Av. Oswaldo Perrone, 260. Pq. Eldorado. CEP 14706-136 Bebedouro/SP
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DEVE
SER
ANULADA
REFERIDA
CLÁUSULA,
POSSIBILITANDO AOS CREDORES PROSSEGUIREM COM AS DEMANDAS
PROMOVIDAS EM FACE DOS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS, EM RESPEITO
AO ART. 49, § 3º DA LEI 11.101/05 E MACIÇA JURISPRUDÊNCIA.

- DA LIBERAÇÃO INCONDICIONAL DE TODAS AS GARANTIAS REAIS E
FIDEJUSSÓRIAS
Em análise ao plano apresentado, verifica-se que consta
cláusula ilegal para liberação das garantias.
Não é crível impor ao universo de credores a liberação de
todas as garantias reais e pessoais prestadas livremente pela agrava em data
anterior ao pedido de recuperação judicial, conforme previsto no plano de
recuperação judicial aprovado pelo juízo a quo.
Tal disposição contraria de forma expressa o texto legal
expresso nos arts. 49, § 1º, 50, § 1º e 59, todos da Lei 11.101/05.
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso.
Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada
a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:
(...)
§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão
da garantia ou sua substituição somente serão admitidas
mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva
garantia.
59. O plano de recuperação judicial implica novação dos
créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os
credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado
o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.

Av. Oswaldo Perrone, 260. Pq. Eldorado. CEP 14706-136 Bebedouro/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FELIPE BARBI SCAVAZZINI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/12/2020 às 18:55 , sob o número WPEP20700755829
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006987-21.2019.8.26.0438 e código 8210597.

fls. 3141

www.reis.adv.br
Telefone (17) 3344-7700
Acordos (16) 3602-5000 / 0800-945-5000

.

4/4

Assim, denota-se que referida previsão contraria três
dispositivos da Lei 11.101/05 e deve ser rechaçado com veemência por este
Egrégio Tribunal, já que também inconstitucional.
Ora, é cediço que a única hipótese possível para a pretendida
liberação das garantias, e somente para bens com garantia real, é a expressa
aprovação do credor, o que não estabelece o referido plano.
Desta forma, como exposto e demonstrado neste tópico, é
evidente que a cláusula que prevê a liberação de todas as garantias é ilegal e
inconstitucional, além de faltar com a boa-fé esperada nas relações jurídicas e
negociais, razão pela qual a mesma deve ser afastada.

A CPFL, ademais, ressalva que essa declaração de voto não
deve ser interpretada ou compreendida como renúncia e/ou desistência de
direitos e/ou reconhecimento de quaisquer fatos, argumentos ou teses jurídicas
eventualmente advogadas pela recuperanda.
Bebedouro/SP, 03 de dezembro de 2020

DR. CARLOS PEDRO DA CRUZ GAMA
OAB/SP Nº 258.07

Av. Oswaldo Perrone, 260. Pq. Eldorado. CEP 14706-136 Bebedouro/SP
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Credor – Banco Bradesco

Discordando das condições do plano apresentadas, o credor Banco Bradesco S/A
apresenta as seguintes ressalvas, requerendo desde já sejam juntadas como parte integrante da ata
de assembleia:
Opõe-se expressamente o credor às condições propostas no plano de recuperação
judicial, conforme descrito na objeção apresentada.
O credor se opõe expressamente a todas as condições negociais do plano, ressalvando
seu direito de ajuizar e prosseguir com ações e execuções em face dos coobrigados, em face dos
créditos não sujeitos ou posteriores ao ajuizamento da recuperação judicial, bem como de manter as
garantias eventualmente constituídas, conforme lhe asseguram os art. 59 e 49, §1º da Lei nº
11.101/05.
O credor ressalva também seu direito de noticiar diretamente nos autos em caso de
eventual descumprimento, na medida em que a Lei nº 11.101/05 não impõe condicionantes para a
constituição em mora, uma vez que a Recuperanda possui plena ciência das obrigações contraídas com
a eventual aprovação do presente plano.
No mais, remete o credor à objeção já apresentada nos autos, onde suscitou todos os
pontos de discordância.
Penápolis, 03 de dezembro de 2020.

Rua Clemente Ferreira, 150 – B. Maria Izabel – MARILI A/SP – Te l./Fax (14) 3422.5837
-1-
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RESERVA DE DIREITOS

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM ENTO DA ALTA NOROESTE
DE SAO PAULO - SICREDI ALTA NOROESTE SP, pessoa jurídica de direito privada, devidament e

inscrita no CNPJ n° 04.484.490/ 0001-08, com sede na R RUI BARBOSA, 35 – Centro – Birigui/ SP –
CEP: 16.200-025; vêm , respeitosam ente, por m eio de seu advogado ao final firmado, com endereço
profissional no rodapé da presente, onde recebe intimações e notificações, perante Vossa
Excelência, apresentar RESSALVAS ao Plano de Recuperação Judicial apresentado em 23/ 01/ 2020
fls. 1432 e ss, pela recuperanda GRUPO SEM EM BRAS., nos autos de RECUPERAÇÃO JUDICIAL nº
1006987-21.2019.8.26.0438, em trâm ite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Penápolis –
Estado de São Paulo, nos term os que seguem :

Cum pre esclarecer que o Cooperativa Alta Noroeste – Sicredi consta com o Credor Quirografário
no seguinte valor:
a) Cooperat iva de Crédito, Poupança e Investimento da Alta Noroeste de São Paulo –
Sicredi Alta Noroeste: R$ 66.146,82

Quanto ao contido no Plano de Recuperação Judicial (fls. 1432 e ss):
(i)

O credor não concorda com as condições de pagam ento propostas aos credores da Classe

III, pois entende que são extrem am ent e abusivas e im portam em tratamento diferenciado bem
como entende que incorrerá no recebim ento de valores irrisórios;
Desta form a, ressalvam todas as garantias prestadas pelas em presas recuperandas ou terceiros,
sejam reais ou fidejussórias (avais), bem com o o direito de realizar a cobrança em relação a eles.
Por fim : O Banco credor discorda de qualquer tipo de novação das dívidas; bem com o das condições
de pagam ento propostas, tais como deságio, carência, o prazo alongado para pagam ento, bem
como extinção de quaisquer obrigações perante os coobrigados/ fiadores/ avalistas com o
cumprim ento integral do Plano de Recuperação judicial, reservando-se o direito de ajuizar a
cobrança judicial dos Créditos em face destes, nos term os do § 3º do art. 49, da LRE; a eventual
alienação de ativos da recuperanda deve ser efetuada na forma do art. 142, I da Lei 11.101/ 2005.
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Também não concorda com a venda de ativos e com o pedido de encerram ento da recuperação
judicial após o prazo de carência estipulado, eis que contraria front almente o dispositivo de lei, e o
enunciado II do Grupo de Câm aras Reservada de Direito Em presarial o qual prevê que o
encerramento da recuperação judicial se dará após o prazo de carência fixado.
Todas as disposições que sejam contrárias à Lei serão consideradas com o nulas de pleno direito.
Diante do exposto, requer que a presente m anifestação seja anexada à ata da Assem bleia Geral de
Credores para regist ro da reserva de direitos no presente conclave.
Curitiba, 03 de dezem bro de 2020

Alexandre Nelson Ferraz
OAB/ PR 30.890

MARIANA
GONCALVES
ALTOMANI

Assinado de forma digital por
MARIANA GONCALVES
ALTOMANI
Dados: 2020.12.03 15:22:08
-03'00'

M ariana Gonçalves Altomani
OAB/ PR 43.639
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E-mail de Orgam Serviços Administrativos EIRELI - CT2 - Grupo Semembras/AAX - Ressalvas Banco do Brasil
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Denis Ribeiro Passos <denis@orgamessencial.com.br>

CT2 - Grupo Semembras/AAX - Ressalvas Banco do Brasil
1 mensagem

gecor.4978@bb.com.br <gecor.4978@bb.com.br>
3 de dezembro de 2020 15:15
Para: denis@orgamessencial.com.br, agcvirtual@orgamessencial.com.br, rjgruposemembras@compassojudicial.com.br
Cc: fernanda.eugenio@bb.com.br, alinegoncalves@bb.com.br
Prezados,
Encaminhamos abaixo, ressalvas do Banco do Brasil, a qual solicitamos gentilmente que conste na ata da Assembleia
Geral de Credores a ser realizada nesta data, 03/12/2020.
- O Banco do Brasil S.A. discorda de qualquer tipo de novação das dívidas e extinção da exigibilidade dos créditos
perante os coobrigados/fiadores/avalistas, conforme previsto no art. 49, § 1.º, da lei 11.101/2005.
- O Banco do Brasil S.A. discorda do deságio e condições de pagamentos apresentadas, e extinção das obrigações
perante os coobrigados/fiadores/avalistas com o cumprimento integral do PRJ, reservando-se o direito de ajuizar, a
cobrança judicial dos créditos em face destes, nos termos do § 1º, art. 49 da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e
Falência.
- Na contabilização das operações incidirá IOF, na forma da legislação vigente.
- Em caso de descumprimento do PRJ, deverá ser observado o art. 61°, § 1° de que a recuperação judicial será
convolada em falência.
- Eventual alienação de ativos da recuperanda deve ser efetuada na forma do art. 142, inciso I, da Lei 11.101/2005,
sendo que o Banco do Brasil S.A. se reserva o direito de não anuir em provável alienação de bens imóveis gravados
com hipoteca em seu favor, conforme previsto no art. 50, § 1.º, da Lei 11.101/2005.
Pedimos a gentileza de confirmar o recebimento.
Atenciosamente,
Aline S. S Gonçalves
Gerente de Relacionamento

Fernanda Eugenio
Assistente

BANCO DO BRASIL S.A.
GECOR RECUPERAÇÃO JUDICIAL VAREJO - SP
Rua São Bento, 465 - 2º Andar - Centro
01011-100 - São Paulo (SP)
Tel. (11) 4297-4125
e-mail: gecor.4978@bb.com.br

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8cbb3abdaa&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1685082459980814189&simpl=msg-f%3A16850824599…
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00:00:36.973,00:00:39.973
Denis Ribeiro Passos: Boa tarde a todos, início do credenciamento a partir das 13:30.
A medida que os credores ingressarem a sala, proceder de forma ordenada seu
credenciamento, ativar o microfone e a câmera, informar qual credor representa, a após a
solicitação apresentar o documento de identificação para que sirva de computo de presença,
e, após a finalização, manter o microfone e a câmera desativada até o início dos trabalhos.

00:00:49.381,00:00:52.381
Denis Ribeiro Passos: Solicitação de voz deverão ser efetuadas através do “chat”, ou pelo
sistema de “levantar as mãos” da plataforma virtual, aguardando sua concessão pelo
Administrador Judicial e/ou seus auxiliares.

00:01:34.648,00:01:37.648
Denis Ribeiro Passos: Link de Transmissão do YouTube

00:01:38.854,00:01:41.854
Denis Ribeiro Passos: https://www.youtube.com/watch?v=jv8L5pQdQ44

00:45:59.377,00:46:02.377
COMPASSO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL: Boa tarde a todos.

Solicitamos por gentileza que dois credores de cada Classe subscrevam a aprovação da ata via
chat. Por gentileza, se manifestem via chat.

- INFORMAÇÕES INICIAIS:
Informamos que a Assembleia está sendo gravada e solicitamos que os participantes
mantenham os microfones desligados e câmeras ativadas.
Os credores que quiserem fazer uso da palavra deverão solicitar via chat.

01:21:19.603,01:21:22.603
Marcos Coiado: Boa tarde. se necessário, podem me cadastrar para assinar a ata como
representante de classe III - pelo credor VELTING FACTORING DO BRASIL LTDA.
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01:21:51.806,01:21:54.806
Denis Ribeiro Passos: ok, Doutor , grato!

01:24:41.859,01:24:44.859
Denis Ribeiro Passos:
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3Djv8L5pQdQ44

01:39:09.290,01:39:12.290
COMPASSO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL: - ORDEM DO DIA:
(a) exposição do Plano de Recuperação Judicial pela Recuperanda;
(b) aprovação, rejeição ou modificação do Plano de Recuperação;
A Assembleia Geral de Credores será instalada e a palavra será concedida ao procurador da
Recuperanda para exposição do Plano de Recuperação Judicial. Após, será aberto debate para
que os credores possam tirar sua duvidas e dar sugestões.

01:44:11.543,01:44:14.543
Banco do Brasil - Aline Santana: O Banco do Brasil encaminhou proposta para apreciação da
empresa e demais credores

01:44:38.965,01:44:41.965
Banco do Brasil - Aline Santana: somente para aj

01:44:57.825,01:45:00.825
Dr. Carlos Gama: Itaú Unibanco e CPFL enviaram ressalvas por email ao Dr Denis, peço
confirmar. Obrigado

01:49:56.920,01:49:59.920
Denis Ribeiro Passos: recebido Dr. será anexado a ata para as devidas finalidades

01:51:30.475,01:51:33.475
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COMPASSO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL: - ORIENTAÇÃO DE VOTO
O credor ao ser chamado deverá abrir o microfone e câmera, dizer o nome do credor que
representa e proferir o voto SIM, NÃO OU ABSTENÇÃO, bem como indicar no chat o nome do
credor e o voto.

01:53:15.406,01:53:18.406
Lamuel Willian: Abc vota não

01:53:30.286,01:53:33.286
Luis Santos: ACREDITAR FIDC vota NÃO

01:55:00.867,01:55:03.867
CARLOS nogueira.jr: voto pelos 21 credores por mim representados: SIM

01:55:19.132,01:55:22.132
Paulo? Sérgio Alexandre de Paes Junior: Voto pela Pela classe I e III e IV sim

01:56:25.585,01:56:28.585
Viviani Barrionuevo Vieira Martignago: Unipasto - SIM

01:56:41.911,01:56:44.911
Bárbara Alberto - Banco Bradesco: Banco Bradesco - Vota contra a aprovação do plano

01:57:06.949,01:57:09.949
Luiz Arthur Teixeira Quartim Bitar: Banco Safra vota NÃO.

01:57:11.519,01:57:14.519
Banco do Brasil - Aline Santana: Banco do Brasil vota contra a aprovação do PRJ

01:57:19.252,01:57:22.252
Banco do Brasil - Aline Santana: Ressalvas encaminhadas por email
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01:57:33.996,01:57:36.996
Hernani Zanin Junior: BANCO SOFISA vota CONTRA a aprovação do PRJ

01:57:45.368,01:57:48.368
Dr. Carlos Gama: CPFL , vota NÃO à aprovação do PRJ apresentado

01:57:48.266,01:57:51.266
Mariana Altomani: não - com ressalvas

01:58:31.527,01:58:34.527
Mari: SIM PELOS 8 CREDORES

01:58:57.817,01:59:00.817
Roberto Brant: Invista S.A., FIDC Invista MB, FIDC Invista CF e JN Fomento Mercantil votam SIM
para o Plano.

01:59:32.154,01:59:35.154
Dr. Carlos Gama: Itaú Unibanco vota NÃO `aprovação do PRJ apresentado

01:59:36.003,01:59:39.003
Ariane Azevedo: Hope Fomento Mercantil vota sim

01:59:38.735,01:59:41.735
Juliane Ortega: FACCILYTHO - SIM

01:59:54.256,01:59:57.256
Heibly Baltazar Prado Fonseca Melo: João Batista Soares Rodrigues - SIM

02:00:43.376,02:00:46.376
ELCIO ROBERTO MARQUES: marques e Carrareto e Marques Ferracini voto - Sim
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02:00:44.307,02:00:47.307
Ronaldo Silva Marques: Representando o Sr. Olivir Antônio Gregório, voto NÃO.

02:00:44.533,02:00:47.533
Rafael Magnani: NOVA SRM: VOTO A FAVOR DA APROVAÇÃO DO PLANO

02:01:10.329,02:01:13.329
Marcos Coiado: VELTING FACTORING DO BRASIL LTDA - SIM PELA APROVAÇÃO DO PLANO

02:01:22.558,02:01:25.558
Roberto Abrão: Sifra Plus FIDC Voto Sim

02:01:32.456,02:01:35.456
DR. EDER VOLPE ESGALHA: VERSATIL - VOTA NÃO

02:01:54.063,02:01:57.063
ELCIO ROBERTO MARQUES: plusserv VOto - Sim

02:01:57.552,02:02:00.552
Juliane Ortega: FACCILYTHO - VOTA SIM PELA APROVAÇÃO DO PLANO

02:07:07.341,02:07:10.341
Banco do Brasil - Aline Santana: Ressalvas do BB encaminhadas por email.

02:07:17.461,02:07:20.461
Banco do Brasil - Aline Santana: necessário encaminhar também pelo chat?

02:08:10.557,02:08:13.557
Luis Santos: ACREDITAR FIDC faz a ressalva de que deveria ser feito o cômputo paralelo dos
votos dos quirografários apenas que tem garantia de terceiros coobrigados acerca da
disposição do PRJ acerca do cancelamento dessas garantias
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02:12:54.538,02:12:57.538
Hernani Zanin Junior: Fica ressalvado pelo Banco Sofisa a cláusula de supressão das garantias
prestadas por terceiros, tendo em vista a flagrante ilegalidade dessa cláusula, por violação da
súmula 581 do STJ, além desse pedido beneficiar terceiros que sequer são partes da
recuperação, bem como proteger patrimônio de devedores que não possuem nenhum vínculo
com a tentativa de soerguimento da empresa. Assim, aguarda-se pelo afastamento integral
dessa cláusula.

02:14:55.991,02:14:58.991
Marcus Sousa: A Recuperanda manifesta expressa discordância das ressalvas feitas pelos
credores Banco Sofisa e Acreditar FIDIC, tendo em vista que a votação do PRJ deve seguir a
regra dos artigos 45 e 42 da Lei 11.101/05. Eventual discordância dos termos do PRJ deve se
dar no momento oportuno e pelas vias adequadas.

02:16:54.141,02:16:57.141
Bárbara Alberto - Banco Bradesco: Banco Bradesco encaminhou as Ressalvas por e-mail.

02:17:20.453,02:17:23.453
Hernani Zanin Junior: Além disso, há outra ressalva, na remota hipótese dessa cláusula ser
mantida pelo Juízo, questiona-se pelo Banco Sofisa o fato de que há credores quirografários
QUE NAO POSSUEM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA DE AVALISTAS E DEVEDORES SOLIDÁRIOS
votando a favor do plano de aprovação que contém cláusula de supressão dessas garantias
prestadas por terceiros. Isso viola o dever de igualdade e paridade entre os credores, já que só
credores que estão na mesma posição jurídica podem competir

02:20:10.807,02:20:13.807
DR. EDER VOLPE ESGALHA: Versatil Fundo de Investimentos Creditórios também apresenta
ressalva com relação a ilegalidade da cláusula de supressão de garantias constante do plano de
recuperação judicial, por ser ilegal.

02:21:09.034,02:21:12.034
Banco do Brasil - Aline Santana: Ressalvas Banco do Brasil.

02:21:10.929,02:21:13.929
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Banco do Brasil - Aline Santana: - O Banco do Brasil S.A. discorda de qualquer tipo de novação
das dívidas e extinção da exigibilidade dos créditos perante os coobrigados/fiadores/avalistas,
conforme previsto no art. 49, § 1.º, da lei 11.101/2005.
- O Banco do Brasil S.A. discorda do deságio e condições de pagamentos apresentadas, e
extinção das obrigações perante os coobrigados/fiadores/avalistas com o cumprimento
integral do PRJ, reservando-se o direito de ajuizar, a cobrança judicial dos créditos em face
destes, nos termos d

02:35:11.712,02:35:14.712
COMPASSO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL: ASSINATURA DA ATA

Convocamos por gentileza os credores relacionados abaixo, para que subscrevam a ata via
chat, após sua leitura.

Classe III
Faccilytho Capital
Itau Unibanco

Clase IV
RT Casa das Ferragens
Eturbo Provedor de Internet

02:40:00.236,02:40:03.236
Mariana Altomani: Sicredi receberam?

02:40:07.112,02:40:10.112
Mariana Altomani: as ressalvas

02:40:21.471,02:40:24.471
Mariana Altomani: isso

02:40:36.461,02:40:39.461
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Mariana Altomani: Agradeço

02:40:46.355,02:40:49.355
Mariana Altomani: confirmo

02:47:52.540,02:47:55.540
Marcus Sousa: A Recuperanda pede que conste em ata que o BB não enviou qualquer
proposta anterior de alteração do PRJ ou mesmo procurou a Recuperanda para qualquer
negociação do plano.

02:48:41.414,02:48:44.414
Dr. Carlos Gama: Dr, na constou ressalva Itaú e CPFL, ou não percebi?

02:48:59.202,02:49:02.202
Banco do Brasil - Aline Santana: BB quer que conste a informação de que as tentativas de
contato com as recuperandas restaram frustradas

02:49:31.547,02:49:34.547
Banco do Brasil - Aline Santana: e que as recuperanda não entraram em contato com o BB para
negociação

02:50:10.915,02:50:13.915
Marcus Sousa: peço que conste que não houve contato por parte do BB conforme reconhecido
pelo próprio credor acima

02:52:31.528,02:52:34.528
Bárbara Alberto - Banco Bradesco: Banco Bradesco - concorda com o teor da Ata

02:52:45.734,02:52:48.734
Lamuel Willian: gostaria so de saber como obter cópia da ata por favor?

02:53:05.335,02:53:08.335
Dr. Carlos Gama: Subscrevo a Ata
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02:53:27.487,02:53:30.487
Mari: subscrevo a ata

02:53:30.257,02:53:33.257
Paulo? Sérgio Alexandre de Paes Junior: Subscrevo a Ata

02:54:01.835,02:54:04.835
Juliane Ortega: Subscrevo a ata

02:54:06.254,02:54:09.254
Marcus Sousa: de acordo

02:54:19.526,02:54:22.526
Jaime Cavalheiro Da Silva: Frederico - EXM Partners concorda com a ata

02:54:20.408,02:54:23.408
Viviani Barrionuevo Vieira Martignago: Subscrevo a ata pela Unipasto

02:54:36.285,02:54:39.285
Roberto Abrão: Subcrevo a Ata

02:54:47.749,02:54:50.749
Ronaldo Silva Marques: subscrevo a ata

02:54:54.699,02:54:57.699
Ronaldo Silva Marques: boa tarde
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