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ATA DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES DAS SOCIEDADES  

EMPRESÁRIAS EMPRESA UNIÃO DE TRANSPORTE LTDA. E VIAÇÃO 

CIDADE LTDA. 

(2ª CONVOCAÇÃO - 1º PROSSEGUIMENTO) 

 

Recuperação Judicial n° 5001893-51.2021.8.24.0004 – 2ª 

Vara Cível da Comarca de Araranguá – SC  
 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e 
vinte e dois (2022), em ambiente virtual, por meio da plataforma Zoom, a 
Administração Judicial, neste ato representada por Gabriel Masiero, nomeada 
e compromissada nos autos da Recuperação Judicial nº 5001893-
51.2021.8.24.0004, requerida pelas sociedades empresárias Empresa União 
de Transporte Ltda. e Viação Cidade Ltda., perante a 2ª Vara Cível da 
Comarca de Araranguá – SC, declarou encerrada a lista de presenças às 15 
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 pelas Recuperandas e eventual 
constituição do Comitê de Credores, conforme edital publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico do dia 06/10/2021. 

Foi designado Sr. Ricardo Teodoro (OAB/SC nº 15.242), representante 
do credor Savar Veículos LTDA, como secretário, a quem incumbe a lavratura 
e leitura da ata. As Recuperandas estão representadas neste ato pelo Dr. 
Francisco Rangel Effting inscrito na OAB/SC sob o nº 15.232. 

Inicialmente, há de se esclarecer que, conforme Acórdão proferido nos 
autos do Agravo de Instrumento n.º 5018987-24.2021.8.24.0000, foi 
autorizada a consolidação substancial dos ativos e passivos das 
Recuperandas, o que enseja a necessidade de união das relações de 
credores e a unificação de toda e qualquer votação deste conclave. 

Por se tratar de prosseguimento dos trabalhos, somente os credores 
presentes quando da instalação do conclave é que terão direito a voto e são 
considerados para fins de quórum. De qualquer forma, examinando a lista de 
presença constatou-se que estão presentes ao conclave 46,71% dos créditos 
da classe I, 91,10% dos créditos da classe II, 58,76% dos créditos da classe 
III e 13,53% dos créditos da classe IV.  

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. 

De início, a Sra. Melyssa Guimarães solicitou por meio do chat da 
plataforma virtual a suspensão do conclave por 30 (trinta) dias para finalização 
das tratativas com as Recuperandas nos seguintes termos: 
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“Sr. Administrador Judicial, considerando a recente juntada aos autos de 
novo modificativo ao plano de recuperação judicial, alterando 
significativamente as condições de pagamento de todas as classes, em 
especial da Classe Trabalhista, na qual represento 14 credores, gostaria de 
propor que esta Assembleia de Credores seja novamente SUSPENSA, por 
não mais que 30 (trinta) dias, para que durante esse tempo tenhamos 
condições de debater as novas propostas de pagamento com todos os 
interessados.” 

Em seguida, o representante das Recuperandas sinalizou aquiescência 
com o pleito de suspensão dos trabalhos por 30 (trinta) dias, pauta que será 
submetida à deliberação no presente conclave. 

Nesse sentido, há de se esclarecer que a Lei nº 14.112/2020 incluiu à 
Lei de Regência (Lei nº 11.101/2005) previsão expressa pela necessidade de 
encerramento da assembleia-geral de credores em até 90 (noventa) dias 
contados da instalação dos trabalhos, tal como determina o art. 56, § 9º, da 
LRF. 

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

Pela Dra. Giovana Bassini, representante da Comercial Automotiva S.A., 
houve questionamento acerca das cláusulas de fomento indicadas no Plano 
no caso de suspensão do conclave. 

Em resposta, o representante das Recuperandas afirmou que 
permanecerão iguais. 

Posteriormente, o Dr. Roberval Silva, credor em nome próprio e 
representante dos credores Julio Cesar Luciano, Itamar Santilino Miguel e 
Erlanio Menegaz de Medeiros, solicitou a inclusão em ata da seguinte 
ressalva: 

“Registrar impugnação/protestos ao indeferimento dos documentos de 
representação junto a esta AGC dos representados Luiz Carlos Moura, Paulo 
Roberto Maciel Belettini e Roberto de Lima Passos, posto que apresentados 
os mesmos e respectivos instrumentos de outorga utilizados para 
representação judicial nos autos da RJ – Processo nº 5001893-
51.2021.8.24.0004.” 

Ademais, pela Sra. Carla Blanco, representante da Caixa Econômica 
Federal, houve a solicitação de inclusão em ata da seguinte ressalva: 

“A CAIXA consigna que em caso de nova modificação, a CAIXA 
precisará de 30 dias para deliberação” 

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 76,32% e 
rejeitado por 23,68% dos créditos presentes à assembleia. Assim, o conclave 
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será retomado em 22/02/2022, às 15:00 horas, através da mesma plataforma 
virtual. 

A Dra. Simone Augustinho Rocha, inscrita perante a OAB/PR 87.799, 
solicitou a inclusão em ata da sua presença como ouvinte pelo Banco do Brasil 
S/A. 

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 das Recuperandas e por ao menos um membro 
de cada classe de credores presentes. 
 

Gabriel Masiero 
Administrador Judicial 

Presidente da Assembleia 
 

Ricardo Teodoro 
Secretário 

 

Francisco Rangel Effting 
Representante das Recuperandas 
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Melyssa Guimarães 
Dircei Rocha Melo 

 

Melyssa Guimarães  
Simone Januário 
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Classe III 

 
 
 

Jordana Vinsentin Favaro 
Caixa Econômica Federal 

 

Giovana Biassini 
Comercial Automotiva S.A. 

Carlos Rangel 
Banco do Brasil 
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Classe IV 

 
 
 

Ricardo Teodoro 
Gráfica Casa do Carimbo LTDA. – 

ME 
 

Ricardo Teodoro 
Baltazar Comercio de Tintas EIRELI 
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27 jan 2022, 15:31:00 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc criou este documento número b1db4414-a234-4ae4-a7c9-

9cd8ee182cbf. Data limite para assinatura do documento: 27 de janeiro de 2022 (16:28).

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

27 jan 2022, 15:31:03 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

gabriel@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 Gabriel Masiero.

27 jan 2022, 15:31:04 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

ricteo@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 Ricardo Teodoro.

27 jan 2022, 15:31:04 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

melyssaguimaraes@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 Melyssa Guimarães.

27 jan 2022, 15:31:04 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

car_rangel@terra.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 Carlos Rangel.

27 jan 2022, 15:31:04 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

giovana.bassini@fva.adv.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 Giovana Bassini.

27 jan 2022, 15:31:04 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

jordana.favaro@caixa.gov.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 Jordana Vinsentin Favaro.

27 jan 2022, 15:31:04 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

rangel@lollato.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 Francisco Rangel.

27 jan 2022, 15:31:52 Gabriel Masiero assinou. Pontos de autenticação: email

gabriel@preservacaodeempresas.com.br (via token). CPF informado: 048.080.519-90. IP:

179.179.179.31. Componente de assinatura versão 1.202.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

27 jan 2022, 15:32:08 Jordana Vinsentin Favaro assinou. Pontos de autenticação: email jordana.favaro@caixa.gov.br

(via token). CPF informado: 009.246.589-75. IP: 200.201.163.13. Componente de assinatura

versão 1.202.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

27 jan 2022, 15:32:20 Giovana Bassini assinou. Pontos de autenticação: email giovana.bassini@fva.adv.br (via token).

CPF informado: 427.142.968-66. IP: 187.106.34.200. Componente de assinatura versão 1.202.0

disponibilizado em https://app.clicksign.com.
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27 jan 2022, 15:32:29 Melyssa Guimarães assinou. Pontos de autenticação: email melyssaguimaraes@gmail.com (via

token). CPF informado: 022.588.499-26. IP: 169.57.158.120. Componente de assinatura versão

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

27 jan 2022, 15:32:36 Ricardo Teodoro assinou. Pontos de autenticação: email ricteo@hotmail.com (via token). CPF

informado: 888.628.369-53. IP: 191.251.37.227. Componente de assinatura versão 1.202.0

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

27 jan 2022, 15:34:19 Francisco Rangel assinou. Pontos de autenticação: email rangel@lollato.com.br (via token). CPF

informado: 910.686.149-00. IP: 189.85.177.131. Componente de assinatura versão 1.202.0

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

27 jan 2022, 15:37:07 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

car_rangel@terra.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 Carlos Rangel.

27 jan 2022, 15:38:34 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

gecor.4978@bb.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 Carlos Rangel.

27 jan 2022, 15:40:01 Carlos Rangel assinou. Pontos de autenticação: email gecor.4978@bb.com.br (via token). CPF

informado: 276.849.968-43. IP: 170.66.1.236. Componente de assinatura versão 1.202.0

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

27 jan 2022, 15:40:39 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

assinar.

27 jan 2022, 15:40:42 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

assinar.

27 jan 2022, 15:40:59 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 b1db4414-a234-4ae4-a7c9-9cd8ee182cbf.

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 b1db4414-a234-4ae4-a7c9-9cd8ee182cbf, com

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

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 27 de janeiro de 2022. Versão v1.8.0.
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