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ATA DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES DA MICROINOX 

FUNDIÇÃO DE PRECISÃO E USINAGEM LTDA 

(1ª CONVOCAÇÃO) 

 

Recuperação Judicial n° 5011214-81.2018.8.21.0010 – 1ª 

Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul – RS  
 

Aos 2 (dois) dias do mês de março (03) 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 5011214-
81.2018.8.21.0010, requerida pela sociedade empresária Microinox – 
Fundição de Precisão e Usinagem Ltda., perante a 1ª Vara Cível da Comarca 
de Caxias do Sul – 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 abertos os trabalhos, tendo como ordem do dia a deliberação sobre 
o plano de recuperação apresentado pela Recuperanda, além de eventual 
constituição do Comitê de Credores, conforme edital disponibilizado no Diário 
da Justiça Eletrônico em 01/02/2022. 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. Márcio Miguel Granhani Júnior (OAB/DF 64.531), 
representante da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), 
como secretário, a quem incumbe a lavratura da ata. A Recuperanda está 
representada neste ato pelo advogado Dr. Rogério Lopes Soares (OAB/RS nº 
57.181). 

A Administração Judicial esclareceu ter sido convocada nova 
Assembleia-Geral de Credores devido à declaração de nulidade da reunião 
assemblear anteriormente realizada por conta do reconhecimento do 
impedimento de voto da credora NOAH PARTICIPAÇÕES S/A no despacho 
proferido no Evento 6 – PROCJUD63 (fls. 2683/2684 dos autos físicos) dos 
autos eletrônicos da Recuperação Judicial. 

Feitos os esclarecimentos iniciais, a representante da Administração 
Judicial 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 21,68% dos créditos da classe III. Não estiveram presentes credores 
das classes I, II e IV. 
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Assim, na forma do art. 37, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não há quórum 
para a instalação da assembleia-geral de credores em primeira convocação, 
estando já a segunda designada para o dia 16/03/2022, às 15h, na mesma 
plataforma virtual. 

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, pela representante da Recuperanda e por dois membros de cada 
classe de credores presentes. 
 

 

 

Victória Cardoso Klein 
Administrador Judicial 

Presidente da Assembleia 
 

Márcio Miguel Granhani Júnior 
 Secretário 

 

 
Rogério Lopes Soares 

Representante da Recuperanda 
 

 
 
 

Membros Classe III 
 
 
 

Darwin Otto de Lima 
RGE Sul Distribuidora de Energia 

S.A. 
 

         Luciana Rachel da Silva Porto 
Comerc – Comercializadora de 

Energia LTDA 
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02 mar 2022, 15:18:59 Operador com email deise@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-4c53-

aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

luciana.porto@agaadvogados.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 Luciana Rachel da Silva Porto.

02 mar 2022, 15:18:59 Operador com email deise@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-4c53-

aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

darwin.lima@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 Darwin Otto de Lima.

02 mar 2022, 15:18:59 Operador com email deise@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-4c53-
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rogerio.soares@cpdma.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 Rogério Lopes Soares.

02 mar 2022, 15:18:59 Operador com email deise@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-4c53-
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validação do signatário: nome completo Victória Cardoso Klein.
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token). CPF informado: 935.606.210-20. IP: 179.165.201.194. Componente de assinatura versão

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