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ATA DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA DIGITEL S.A. - INDÚSTRIA ELETRÔNICA  

(2ª CONVOCAÇÃO – 1º PROSSEGUIMENTO) 

 

Recuperação Judicial n° 5000713-21.2020.8.21.0003 – 1ª 

Vara Cível da Comarca de Alvorada – RS  
 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro (1) do ano de dois mil e 
vinte e dois (2022), em ambiente virtual, por meio da plataforma da Zoom, a 
Administração Judicial, neste ato representada pela advogada Victória 
Cardoso Klein, nomeada e compromissada nos autos da Recuperação 
Judicial nº 5000713-21.2020.8.21.0003, requerida pela DIGITEL S.A. - 
INDÚSTRIA ELETRÔNICA, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Alvorada 
– RS, declarou encerrada a lista de presenças às 15:00 horas, a qual passa a 
fazer parte integrante desta ata. 

Na condição de presidente, a representante da Administração Judicial 
declarou reabertos os trabalhos iniciados no dia 27/10/2021, tendo como 
ordem do dia a deliberação sobre o modificativo ao plano de recuperação 
apresentado pela Recuperanda e eventual constituição do Comitê de 
Credores, conforme edital publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 
05/10/2021. 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 designada a Sra. Gabriela Mânica, advogada inscrita na OAB/RS sob 
o nº 115.511, representante do Souto, Correa, Cesa, Lummertz e Amaral 
Advogados, como secretária, a quem incumbe a lavratura da ata. A 
Recuperanda está representada neste ato pelos advogados Dr. Fellipe 
Bernardes (OAB/RS nº 89.218) e Dr. Thiago Calegari (OAB/RS nº 99.224). 

Por se tratar de prosseguimento dos trabalhos, somente os credores 
presentes quando da instalação do conclave é que terão direito a voto e que 
serão considerados para fins de quórum. De qualquer forma, examinando a 
lista de presença, constatou-se que estão presentes ao conclave 63,65% dos 
créditos da classe I e 51,53% dos créditos da classe III. Não estiveram 
presentes créditos arrolados na classe IV. Não há créditos arrolados na classe 
II na presente Recuperação Judicial. Por oportuno, a Administração Judicial 
registrou que os credores Gilberto Soares Machado, Espólio de Maria Norcy 
e Veja Empreendimentos Ltda. não foram considerados para fins de 
verificação de quórum de presença, tendo em vista que se enquadram nas 
restrições do art. 43 da Lei nº 11.101/2005. 

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

Em seguida, foi passada a palavra ao representante da Recuperanda, o 
qual agradeceu a presença de todos e, em sequência, discorreu sobre o 
andamento das atividades empresariais e das negociações havidas com os 
credores, sinalizando o compromisso de submeter o modificativo ao plano de 
recuperação à deliberação. 

Ato subsequente, foi oportunizado aos credores fazerem uso da palavra, 
ressalvado pela representante da Administração Judicial que as 
manifestações devem se ater às formalidades do processo de recuperação 
judicial. 

Pelo representante do Banco Bradesco, Dr. Fernando Corrêa, houve a 
solicitação de consignação em ata do interesse do Banco Bradesco em se 
tornar credor colaborativo. 

A representante do Souto, Correa, Cesa, Lummertz e Amaral 
Advogados, Dra. Gabriela Mânica, questionou a falta de algumas informações 
no Plano apresentado. No mais, solicitou a fixação de um prazo de até dois 
anos para fiscalização do Plano pela Administração Judicial. 

Pelos representantes da Recuperanda, houve o esclarecimento de que 
diversas informações dependem de manifestação do Juízo. Destacaram que 
apresentaram uma expectativa próxima à realidade. 

Quanto à fixação de um prazo de fiscalização, relataram que deve ser 
submetido à deliberação em Assembleia. Ademais, solicitaram a inclusão em 
ata que não possuem qualquer discordância quanto à fixação de um prazo de 
fiscalização pela Administração Judicial. 

A Administração Judicial manifestou concordância quanto à fiscalização 
do cumprimento do Plano pelo prazo de dois anos. 

No mais, a Dra. Gabriela Mânica questionou acerca da possibilidade de 
prever o pagamento dos créditos trabalhistas como prioridade aos 
extraconcursais com o fruto da alienação. 

Em resposta, os representantes da Recuperanda afirmaram que não 
seria possível em virtude de previsão legal contida no art. 84 da Lei.  

A Dra. Gabriela Mânica discordou da resposta dos representantes da 
Recuperanda, afirmando que se trata de previsão legal para a falência e 
solicitando a inclusão em ata da seguinte ressalva: 

“garantia é dar garantia material de que os valores serão pagos. Não se 
sabe qual valor será destinado aos credores nem por quanto o bem será 
alienado” 

A representante do Banco Santander, a Dra. Ellen Stella, apresentou 
questionamento acerca da possibilidade de nova suspensão da Assembleia 
para tratativas internas no que tange à adesão ao termo de credor 
colaborativo. 

Os representantes da Recuperanda afirmaram que a adesão ao termo 
de credor colaborativo poderá ser apresentada em até duas semanas, de 
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modo que não acreditam que nova suspensão será benéfica para o 
andamento processual. 

Ainda, a Dra. Ellen questionou se há alguma previsão da forma de 
pagamentos na hipótese de a UPI não ser vendida pelo valor previsto no 
Plano. 

Em resposta, os representantes da Recuperanda esclareceram que, se 
não for obtida a venda da UPI nos termos do Plano, será convocada nova 
Assembleia para deliberação dos novos passos da Recuperanda. 

Pelo representante do Sr. Paulo Roberto Lima Bruhn, Dr. Marco José 
Stefani, houve questionamento acerca do efeito imediato do acordo em 
relação aos devedores solidários da Recuperanda. Apresentou interesse em 
incluir no Plano apresentado previsão de suspensão das execuções em 
desfavor dos devedores solidários. 

Em resposta, os representantes da Recuperanda esclareceram que já 
tentaram elaborar cláusula nesse sentido, mas não foi obtida a concordância 
das instituições financeiras em relação a tal previsão.  

No mais, solicitaram a inclusão em ata de sua irresignação quanto à não 
suspensão das execuções em favor dos devedores solidários. 

Pela Dra. Elenita Bentz, houve questionamento se os créditos 
trabalhistas enquadrados como extraconcursais também serão pagos no 
prazo de um ano. 

Os representantes da Recuperanda afirmaram que há a destinação de 
valores aproximados para o adimplemento de tais créditos, salientando que 
todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial serão pagos conforme 
previsão legal. 

Pela Sra. Simone de Farias Plotecia, representante da Sra. Leila Rosana 
dos Reis Lacerda Pelegrini, foi questionado acerca dos pagamentos dos 
credores trabalhistas na hipótese de parcelamento da compra da UPI. 

Pelos representantes da Recuperanda foi esclarecido que o prazo de 
parcelamento não poderá ultrapassar o prazo de 12 meses, a fim de que o 
Plano seja cumprido. Destacaram que o pagamento, no caso de 
parcelamento, será feito a partir de um cálculo pro rata conforme relação de 
credores. 

Pelo Dr. Guilherme Ferreira, representante da Caixa Econômica Federal, 
foi solicitada a inclusão em ata da seguinte ressalva: 

“A CAIXA se reserva na prerrogativa de cobrar a dívida dos 
sócios/avalistas/coobrigados, bem como manifesta sua discordância quanto 
ao impedimento de ajuizar qualquer crédito, executar qualquer sentença, 
decisão judicial ou sentença arbitral, penhorar bens e executar qualquer 
garantia real em relação aos mesmos. 

A CAIXA discorda da extinção das execuções judiciais e da liberação de 
penhoras e constrições legalmente constituídas (se for o caso).” 

Passada à votação, cada credor exerceu seu direito de voto de forma 
oral e através de plataforma eletrônica. 
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Encerrada a votação, eis o resultado apurado: na Classe I, 91,67% dos 

credores presentes por cabeça votaram pela aprovação e 8,33% votaram pela 
rejeição do Plano; e na Classe III, 57,14% dos credores por cabeça que 
representam 50,32% dos créditos presentes votaram pela aprovação, 
enquanto 42,86% dos credores que representam 49,68% dos créditos 
presentes votaram pela rejeição. 

Do total de créditos votantes, independentemente de classe, 58,87% 
votaram pela aprovação e 41,13% votaram pela rejeição. 

Diante disso, seguindo os critérios do art. 45, da Lei nº 11.101/2005, o 
plano foi aprovado. 

Por fim, destaca-se que, por equívoco, a Recuperanda protocolou aos 
autos formulário de adesão à classe de credor financeiro colaborativo 
incorreto, de modo que segue em anexo à ata o documento correto a ser 
preenchido. 

Com a palavra, a 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 pela Presidente, pelo 
secretário, pelo representante da Recuperanda e por ao menos um membro 
de cada classe de credores presentes. 
 

 

Victória Cardoso Klein 
Administrador Judicial 

Presidente da Assembleia 
 

Gabriela Mânica 
 Secretária 

 

 
Thiago Calegari 

Representante da Recuperanda 

 

 
 

Membro Classe I 
 
 

Elenita Bentz 
Marcus Vinícius de Souza Berwig 

 

      Paulo Roberto Frantz 
Paulo Roberto Frantz 
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Membros Classe III 
 
 
 

Potyra Machado Gomes 
Alphatex Corporation 

 
 

      Fernando da Silva Corrêa 
Banco Bradesco S/A 
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24 jan 2022, 16:41:34 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc criou este documento número 90dc62db-d765-47ac-a35c-

b58d7bf55a17. Data limite para assinatura do documento: 24 de janeiro de 2022 (20:42).

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

24 jan 2022, 16:41:40 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

victoria@preservacaodeempresas.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Victoria Cardoso Klein.

24 jan 2022, 16:41:40 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

gabriela.manica@soutocorrea.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Gabriela Mânica.

24 jan 2022, 16:41:40 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

potyra.gomes@hotmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Potyra Machado Gomes.

24 jan 2022, 16:41:40 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

elenitabentz@gmail.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Elenita Bentz.

24 jan 2022, 16:41:40 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

prfrantz@yahoo.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Paulo Roberto Frantz.

24 jan 2022, 16:41:40 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

fernando.silva@continiadvogados.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Fernando da Silva Corrêa.

24 jan 2022, 16:41:40 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, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Thiago Calegari.

24 jan 2022, 16:42:26 Thiago Calegari assinou. Pontos de autenticação: email thiago@bernardescalegari.com.br (via

token). CPF informado: 007.826.740-46. IP: 177.204.175.130. Componente de assinatura versão

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

24 jan 2022, 16:42:32 Gabriela Mânica assinou. Pontos de autenticação: email gabriela.manica@soutocorrea.com.br

(via token). CPF informado: 864.109.700-72. IP: 179.152.15.58. Componente de assinatura versão

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

24 jan 2022, 16:42:56 Potyra Machado Gomes assinou. Pontos de autenticação: email potyra.gomes@hotmail.com (via

token). CPF informado: 019.280.830-30. IP: 179.187.79.2. Componente de assinatura versão

1.200.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
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24 jan 2022, 16:43:12 Fernando da Silva Corrêa assinou. Pontos de autenticação: email

fernando.silva@continiadvogados.com.br (via token). CPF informado: 020.146.000-90. IP:

189.114.136.101. Componente de assinatura versão 1.200.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

24 jan 2022, 16:43:20 Victoria Cardoso Klein assinou. Pontos de autenticação: email

victoria@preservacaodeempresas.com.br (via token). CPF informado: 025.223.550-90. IP:

189.6.250.32. Componente de assinatura versão 1.200.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

24 jan 2022, 16:43:27 Paulo Roberto Frantz assinou. Pontos de autenticação: email prfrantz@yahoo.com.br (via token).

CPF informado: 389.552.880-34. IP: 189.6.248.129. Componente de assinatura versão 1.200.0

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

24 jan 2022, 16:45:42 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

elenitabentz@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Elenita Bentz.

24 jan 2022, 16:47:42 Elenita Bentz assinou. Pontos de autenticação: email elenitabentz@gmail.com (via token). CPF

informado: 019.426.440-86. IP: 177.10.87.9. Componente de assinatura versão 1.200.0

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

24 jan 2022, 16:49:14 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc removeu da Lista de Assinatura: elenitabentz@gmail.com.br para

assinar.

24 jan 2022, 16:50:05 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído

para o documento número 90dc62db-d765-47ac-a35c-b58d7bf55a17.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 90dc62db-d765-47ac-a35c-b58d7bf55a17, com

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