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ATA DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE  
EMPRESÁRIA ALBAN CREMA & CIA LTDA. (1ª CONVOCAÇÃO) 

 
Recuperação Judicial n° 5000205-22.2020-8.21.0053 – 1ª 
Vara Judicial da Comarca de Guaporé – RS  

 
Aos 30 (trinta) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e um 

(2021), em ambiente virtual, por meio da plataforma da Zoom, a Administração 
Judicial, neste ato representada pelo advogado Guilherme Falceta da Silveira, 
nomeada e compromissada nos autos da Recuperação Judicial nº 5000205-
22.2020-8.21.0053, requerida pela sociedade empresária Alban Crema & Cia 
Ltda., perante a 1ª Vara Judicial da Comarca de Guaporé – RS, declarou 
encerrada a lista de presenças às 15:00 horas, a qual passa a fazer parte 
integrante desta ata. 

Na condição de presidente, o representante da Administração Judicial 
declarou abertos os trabalhos, tendo como ordem do dia a deliberação sobre 
o plano de recuperação apresentado pela Recuperanda e eventual 
constituição do Comitê de Credores, conforme edital disponibilizado na edição 
nº 6.967 do Diário da Justiça Eletrônico de 26/04/2021. Ainda, em atenção às 
inovações legislativas trazidas pela Lei nº 14.112/2020, o edital de 
convocação foi disponibilizado no sítio eletrônico da Administração Judicial, 
conforme determina o art. 36 da LRF. 

Foi designado o Sr. George Miguel Atlas Neto, inscrito na OAB/SP sob 
o nº. 240.931, representante da Opus Opções, Papeis, Soluções EIRELI, 
como secretário, a quem incumbe a lavratura da ata. A Recuperanda está 
representada neste ato pelos advogados Thiago Lopes Calegari (OAB/RS nº 
99.224) e Felipe Bernardes da Silva (OAB/RS nº 89.218).  

Feito os esclarecimentos iniciais, o representante da Administração 
Judicial agradeceu a presença de todos e teceu considerações sobre o 
funcionamento da assembleia e suas peculiaridades na forma virtual. 
Informou aos presentes que o conclave será gravado, ficando a gravação à 
disposição dos interessados no canal da Administração Judicial no Youtube. 

Examinando a lista de presença, constatou-se que estão presentes ao 
conclave 79,52% dos créditos da classe I, 100% dos créditos da classe II, 
71,05% dos créditos da classe III e 92,53% dos créditos da classe IV.  

Assim, na forma do art. 37, §2º, da Lei nº 11.101/2005, há quórum para 
a instalação da assembleia-geral de credores em primeira convocação. 

De imediato, foi passada a palavra ao representante da Recuperanda, 
que agradeceu a presença dos presentes e, em sequência, discorreu sobre o 
andamento das atividades empresariais e das negociações havidas com os 
credores, ponderando pela necessidade de suspensão dos trabalhos pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias com vistas à finalização das tratativas, a qual tem 
por interesse a formulação de modificativo do plano de recuperação. 
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Ainda, o representante da Recuperanda solicitou consignação em ata 
dos e-mails e telefonemas para composição junto aos credores, os quais 
seguem ao lado: fellipe@bernardescalegari.com.br e 
thiago@bernardescalegari.com.br, telefone (51) 3290-9003. 

A Administração Judicial ressaltou à Recuperanda e aos credores 
presentes que a suspensão do conclave deve estar de acordo com o que 
determina o art. 56, § 9º, da LRF, o qual determina que a assembleia deverá 
ser encerrada no prazo de até 90 (noventa) dias, contado da data de sua 
instalação. 

Ato subsequente, foi oportunizado aos credores fazerem uso da palavra, 
ressalvado pela representante da Administração Judicial que as 
manifestações devem se ater à proposição formulada e à forma de votação.  

Pelo representante do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, Sr. 
André Roberto Santos de Lima, houve solicitação de consignação em ata da 
seguinte ressalva: 

“Não obstante, a manifestação proferida nesta Assembleia Geral de 
Credores, independentemente do seu resultado, não implicam, de qualquer 
forma, em renúncia a Garantias originalmente constituídas, sejam elas, mas 
não se limitando às: Garantias Reais (Hipoteca, Penhor e/ou Anticrese), 
Fiduciária (Alienação e/ou Cessão) ou Fidejussórias (Aval e/ou Fiança), em 
plena conformidade com o disposto nos artigos 49, §§1º e 3º e 50, §1º, ambos 
da Lei nº 11.101/2005, resguardando-se ao credor o direito de perseguir seu 
crédito contra os coobrigados, executando as garantias e ou tomando 
quaisquer outras medidas satisfativas previstas em Lei.” 

Em sequência, a Instituição Financeira questionou o sistema de 
amortização a ser utilizada pela Recuperanda. 
 Em resposta, o representante da Recuperanda esclareceu que as 
tratativas estão em andamento para construção de proposta quanto ao 
sistema de amortização.  
 Pela KGEPEL, Sra. Marina Costa dos Reis, houve questionamento se 
o prazo de suspensão postulado seria utilizado para ulteriores tratativas no 
sentido de formular modificativo do plano de recuperação. 
 Em resposta, o representante da Recuperanda ponderou que a equipe 
de consultoria da Alban Crema entrou em contato com a KGEPEL, bem como 
estão cientes que a Credora segue fornecendo para a Devedora. No presente 
momento, estão sendo construídas cláusulas que auxiliem a formulação de 
plano que atenda aos interesses dos credores. 

 Não havendo outras questões impeditivas, o pedido de suspensão foi 
colocado em votação na forma dos artigos 38 e 42, ambos da LRF, por não 
se tratar de deliberação sobre o plano de recuperação. 

Passado à votação, esta se deu de maneira separada com cada credor 
exercendo seu direito de voto de forma oral e através de plataforma eletrônica. 

Encerrada a votação, o pedido de suspensão foi aprovado por 95,82% e 
rejeitado por 4,18% dos créditos presentes à assembleia. Assim, o conclave 
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será retomado em 31/08/2021, às 15:00 horas, através da mesma plataforma 
virtual. 

Com a palavra, o representante da Administração Judicial agradeceu a 
presença dos credores e encerrou os trabalhos.  

Após a redação da presente ata, informou-se aos credores que a mesma 
estará disponível em até 48 horas no site 
www.preservacaodeempresas.com.br. Foi a mesma lida e aprovada por 
unanimidade dos presentes, a qual vai assinada pelo Presidente, pelo 
secretário, pelo representante da Recuperanda e por ao menos um credor 
votante em cada classe. 
 

 

Guilherme Falceta da Silveira 
Administrador Judicial 

Presidente da Assembleia 
 

George Miguel Atlas Neto 
 Secretário 

 

 
Thiago Calegari 

Representante da Recuperanda 

 
 
 

Classe I 
 
 

Evandro da Silva de Evaristo 
Andreza Dal Molin 

 

      Evandro da Silva de Evaristo 
Natalina Gris 

 
 
 

Classe II 
 

 
       Alessandra Andrilli 

Banco do Brasil S/A 
 
 
 

Classe III 
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André Roberto Santos de Lima 
Banco do Estado do Rio Grande do 

Sul S/A 
 
 

      Tom Brenner 
Sicredi Aliança RS/SC 

 
Classe IV 

 
 

Eduardo Alves da Luz 
Eduardo A da Luz – Representações 

Empresário Individual 
 
 

      George Miguel Atlas Neto 
Opus Opções, Papeis, Soluções 

EIRELI 
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Alban - 1ª convocação (30.06).pdf
Documento número #de4eb851-707e-4eea-880a-8a471deb11c9

Assinaturas

Guilherme Falceta da Silveira
Assinou para aprovar

Thiago Lopes Calegari
Assinou para aprovar

GEORGE MIGUEL ATLAS NETO
Assinou para aprovar

Evandro da Silva de Evaristo
Assinou para aprovar

Alessandra Andrilli
Assinou para aprovar

Tom Brenner
Assinou para aprovar

Eduardo Alves da Luz
Assinou para aprovar

André Roberto Santos de Lima
Assinou para aprovar

Log

30 jun 2021, 15:19:45 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc criou este documento número de4eb851-707e-4eea-880a-

8a471deb11c9. Data limite para assinatura do documento: 30 de julho de 2021 (14:23).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 jun 2021, 15:20:24 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

guilherme@preservacaodeempresas.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 jun 2021, 15:20:44 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

thiago@bernardescalegari.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 jun 2021, 15:21:49 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

georgeatlas@hmograbi.adv.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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30 jun 2021, 15:22:04 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

evandroevaristo.advogado@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 jun 2021, 15:22:18 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

aleandrilli@bancodobrasil.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 jun 2021, 15:22:33 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

Andre_Roberto_Lima@banrisul.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 jun 2021, 15:22:48 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

tombrenner@berni.adv.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 jun 2021, 15:23:01 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

eduardo_representacoes@outlook.com, para assinar para aprovar, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 jun 2021, 15:23:40 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do

documento: 30 de junho de 2021 (18:00).

30 jun 2021, 15:32:32 Guilherme Falceta da Silveira assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

guilherme@preservacaodeempresas.com.br (via token). CPF informado: 027.564.990-30. IP:

189.6.250.67. Componente de assinatura versão 1.121.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

30 jun 2021, 15:32:38 Tom Brenner assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email tombrenner@berni.adv.br

(via token). CPF informado: 748.251.430-91. IP: 189.6.236.16. Componente de assinatura versão

1.121.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 jun 2021, 15:32:46 Eduardo Alves da Luz assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

eduardo_representacoes@outlook.com (via token). CPF informado: 966.272.120-72. IP:

200.175.83.254. Componente de assinatura versão 1.121.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

30 jun 2021, 15:33:58 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

doisandre@hotmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 jun 2021, 15:34:13 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc removeu da Lista de Assinatura:

Andre_Roberto_Lima@banrisul.com.br para assinar para aprovar.

30 jun 2021, 15:34:14 Alessandra Andrilli assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

aleandrilli@bancodobrasil.com.br (via token). CPF informado: 285.432.058-16. IP: 170.66.1.235.

Componente de assinatura versão 1.121.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 jun 2021, 15:34:32 Evandro da Silva de Evaristo assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

evandroevaristo.advogado@gmail.com (via token). CPF informado: 008.438.990-77. IP:

177.20.241.112. Componente de assinatura versão 1.121.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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30 jun 2021, 15:34:57 GEORGE MIGUEL ATLAS NETO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

georgeatlas@hmograbi.adv.br (via token). CPF informado: 220.368.418-64. IP: 189.69.98.187.

Componente de assinatura versão 1.121.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 jun 2021, 15:35:48 André Roberto Santos de Lima assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

doisandre@hotmail.com (via token). CPF informado: 574.908.050-15. IP: 187.39.89.40.

Componente de assinatura versão 1.121.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 jun 2021, 16:13:10 Thiago Lopes Calegari assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

thiago@bernardescalegari.com.br (via token). CPF informado: 007.826.740-46. IP:

191.35.219.126. Componente de assinatura versão 1.121.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

30 jun 2021, 16:13:12 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

de4eb851-707e-4eea-880a-8a471deb11c9.

Hash do documento original (SHA256): 79896245deb3922bfdf12da9d9f76840e23acbe50c7e1b67189a49c4b8438ac1

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número de4eb851-707e-4eea-880a-8a471deb11c9, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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