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ATA DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE  
EMPRESÁRIA BARTZ & CIA LTDA. 

(1ª CONVOCAÇÃO) 
 

Recuperação Judicial n° 5000313-09.2020.8.21.0067 – 2ª 
Vara Judicial da Comarca de São Lourenço do Sul – RS
  

 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho (07) 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 Matheus 
Martins Costa Mombach, nomeada e compromissada nos autos da 
Recuperação Judicial nº 5000313-09.2020.8.21.0067, requerida pela 
sociedade empresária Bartz & Cia Ltda., perante a 2ª Vara Judicial da 
Comarca de São Lourenço 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, 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 6.987 do Diário da Justiça Eletrônico de 09/06/2021. 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 Dr. Ricardo Ferreira Trindade, advogado inscrito na 
OAB/RS sob o nº 99.692, representante do Banco Bradesco S/A, como 
secretário, a quem incumbe a lavratura da ata. A Recuperanda está 
representada neste ato pelos advogados Luís Antônio Braga (OAB/RS nº 
77.865) e Átila Emigdio Ança Evaristo (OAB/RS nº 75.715).  

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 94,78% dos créditos da classe III. Não estiveram presentes 
quaisquer credores enquadrados como microempresa ou empresa de 
pequeno porte (classe IV). 

Assim, na forma do art. 37, § 2°, da Lei nº 11.101/2005, não há quórum 
para a instalação da assembleia-geral de credores em primeira convocação, 
estando já a segunda convocação designada para o dia 30/07/2021, às 15 
horas, nesta mesma plataforma virtual. 
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 Pelo representante do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, Sr. 
Leandro Ehlert Blank, 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.” 
 Pelos representantes da Caixa Econômica Federal, Sr. Diogo 
Francisco Bevilacqua e Sra. Evenise de Fonseca, foi feita a consignação das 
seguintes ressalvas: 

“A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de credora de 
BARTZ & CIA Ltda e devidamente habilitado a participar da Assembleia Geral 
de Credores, convocada nos termos do artigo 35 da Lei nº 11.101/2005, neste 
ato representado por seu procurador, vem solicitar o registro em Ata das 
seguintes ressalvas ao Plano de Recuperação Judicial: 

1- 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. 

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

3- A CAIXA discorda do deságio de 70% consignado no plano de 
recuperação, da mesma forma compreende a necessidade de incidência de 
juros e correção monetária das parcelas. 

4- A CAIXA discorda da supressão das garantias contratuais, em 
especial das garantias fiduciárias, por impossibilidade de cobrar a dívida dos 
garantidores, nos termos dos artigos 49, §§ 1º e 3º e 50 § 1º, ambos da Lei 
11.101/2005.” 

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 dois membros de cada 
classe de credores presentes. 
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Matheus Martins Costa Mombach 
Administrador Judicial 

Presidente da Assembleia 
 

Ricardo Ferreira Trindade 
Secretário 

 

 
Luís Antônio Braga 

Representante da Recuperanda 

 
 

Classe III 
 
 

Ricardo Ferreira Trindade 
BANCO BRADESCO S/A 

 

      Thula Benedetto 
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 
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Assinaturas

Matheus Martins Costa Mombach
Assinou para aprovar

Ricardo Ferreira Trindade
Assinou para aprovar

THULA BENEDETTO
Assinou para aprovar

Luís Antônio Moraes Amaral Braga
Assinou para aprovar

Log

16 jul 2021, 15:14:02 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc criou este documento número 2b0ae538-3ffc-4227-ba56-

1ade429918ed. Data limite para assinatura do documento: 16 de julho de 2021 (18:00).

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

16 jul 2021, 15:14:05 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

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

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

16 jul 2021, 15:14:05 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

luisbraga@bragaeevaristo.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:

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

16 jul 2021, 15:14:05 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

ricardo.trindade@continiadvogados.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de

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

16 jul 2021, 15:14:05 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

thula.benedetto@cabanellos.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:

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

16 jul 2021, 15:15:12 Ricardo Ferreira Trindade assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

ricardo.trindade@continiadvogados.com.br (via token). CPF informado: 022.353.210-03. IP:

189.114.136.98. Componente de assinatura versão 1.125.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.
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16 jul 2021, 15:15:24 Matheus Martins Costa Mombach assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

matheus@preservacaodeempresas.com.br (via token). CPF informado: 033.751.210-83. IP:

189.6.248.114. Componente de assinatura versão 1.125.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

16 jul 2021, 15:18:34 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc removeu da Lista de Assinatura: luisbraga@bragaeevaristo.com para

assinar para aprovar.

16 jul 2021, 15:18:43 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

lbraga.advogado@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email

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

16 jul 2021, 15:19:40 THULA BENEDETTO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

thula.benedetto@cabanellos.com.br (via token). CPF informado: 010.971.750-30. IP:

189.6.244.218. Componente de assinatura versão 1.125.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

16 jul 2021, 15:19:53 Luís Antônio Moraes Amaral Braga assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

lbraga.advogado@gmail.com (via token). CPF informado: 007.906.860-07. IP: 181.220.63.11.

Componente de assinatura versão 1.125.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

16 jul 2021, 15:19:54 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

2b0ae538-3ffc-4227-ba56-1ade429918ed.
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