
ATA DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES DA EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONBABIL.IDADE LIMITADA VASBO .. ER 

COMÉRCIO DE FRUTAS (2" CONVOCAÇÃO - 2º PROSSEGUIMENTO) 

Recuperação Judicial nº 029/1.18.0003681-0 - 3" Vara 
Civel da Comarca de Santo Ângelo - RS. 

Aos onze (11) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte 
(2020), na sala Wallais do Hotel Maerkli Versara, na Av. Brasil, nº 1.000, 
Bairro Centro, em Santo Ângelo - RS, a Administração Judicial nomeada e 
compromissada nos autos da Recuperação Judicial nº 029/1.18.0003681-0, 
requerida pela Vassoler Comércio de Frutas EIRELI, perante a 3ª Vara Cível 
da Comarca de Santo Ângelo - RS, 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, 
advogado Guilherme Falceta da Silveira, declarou reaberto os trabalhos 
iniciados em 15/10/2019 e suspensos em 03i12/2019, tendo como ordem do 
dia a deliberação sobre o plano de recuperação apresentado pela 
Recuperanda, conforme edital publicado no Diário de Justiça Eletrónico em 
17/09/2019 e no Jornal das Missões de 17/09/2019. 

Foi designado o Dr. William Andres Amaro, representante do credor 
Cãixá Eêóiiõmiêã Fêt'fêr-âl, êõmõ secrêtãriô, á qúém incumbe á lâvráturã élâ 
ata. A Recuperanda está representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto 
Portella Genro Filho (OAB/RS nº 116.534 ). 

Examinando a lista de presença, constatou-se que estão presentes ao 
conclave 27,49% dos créditos da classe I e 15,25% dos créditos da classe 
Ili. Registra,se que não houve a presença do único credor da classe IV. 
Ainda, por se tratar de prosseguimento da segunda convocação, somente os 
credores presentes quando da instalação do conclave é que terão direito a 
voto. 

Com a palavra, o representante da Administração Judicial saudou os 
presentes e fe~ considerações sobre a a~mt,leia. 

De imediato, foi passada a palavra ao representante da Recuperanda 
que agradeceu o trabalho desenvolvido pela Administração Judicial e teceu 
comentários acerca das dificuldades enfrentadas pela empresa. Registrou a 
importância da aprovação do plano de recuperação judicial para preservação 
da empresa e dos postos de trabalho. Ressaltou que a rejeição do plano (y 
ocasionará a falência da empresa. Repassou brevemente as condições do ,% 
plano e de seu aditivo. 

Após, foi oportunizado aos credores fazerem uso da palavra, 
ressalvado pelo r rese nte da Administração Judicial que as (J\ 
manifestações deve se ater a forrnali ad do processo de recuperação 
judicial. ~ __) 
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Registra-se a presença da Dra. Andréia Franciele da Rosa Santos, 
inscrita na OAB/RS sob o nº 93.566, representante do Credor Comercial de 
FrutM Giãmar uaa. - ME. 

Pelo representante da Caixa Econômica Federal, Dr. William Andres 
Amaro, foi dito o que segue: ·ressalva de que o credito arrolado em seu 
nome na relação de credores não pertence à Caixa, mas sim ao FGTS, 
cujos débitos fiscais não se sujeitam à Recuperaçao Judicial, em face do 
disposto no art. 29 da Lei n. 6.830/80, razão pela qual a novação decorrente 
da eventual aprovação do plano de recuperação judicial não terá validade e 
eficácia sobre o credito". 

Pelo representante do Banco Banrisul S/A, Dr. Leandro Cielo, foi dito o 
que segue: "Não obstante, a manifestação proferida nesta Assembleia Geral 
de Çr09ores, independentemente de seu rei;ultad9, não implicam, de 
qualquer forma, em renúncia a Garantias originalmente constituídas, sejam 
elas, mas não se limitando às: garantias reais (hipoteca, penhora e/ou 
anticresa), fiduciária (alienação e/ou cessão) ou fidejussória (aval e/ou 
fiança), em plena conformidade com o disposto nos artigos 49, parágrafos 1° 
e 3° e 50, parágrafo 1º, ambos da Lei nº 11 .101/2005, resguardando-se ao 
credor o direito de perseguir seu crédito contra os coobrigados, executando 
as garantias ou tomando quaisquer outras medidas satisfativas previstas em 
Lei. " 

Além disso, houve questionamento do representante do Banco Banrisul 
S/A sobre qual sistema de amortização será utilizado para pagamento, bem 
como sobre a data inicial para incidência do cálculo dos juros. Pelo 
representante da Recuperanda, foi esclarecido que provavelmente seja 
utilizada a tabela PRICE como sistema de amortização, enquanto o calculo 
dos juros iniciaria com a homologação do plano de recuperação judicial. 

Passada à votação, esta se deu separada por classes, com cada 
credor exercendo seu direito de voto individualmente, através das cédulas 
de votação disponibilizadas. 

Encerrada a votação, eis o resultado apurado: na classe 1, o único 
credor ou 100% dos presentes votou pela aprovação; na classe 111, 1 credor 
ou 50% dos presentes que representa 12,24% dos créditos votou pela 
aprovação, énquanto 1 credor õu 50% dõs prêsehtés que rêpresênta 65,88% 
dos créditos votou pela rejeição do plano. 

Registra-se, por oportuno, que do total de créditos votantes, 
independentemente de classe, 48,90% votaram pela aprovação e 37,07% 
votaram pela rejeição. 

Destaca-se que o credor Caixa Econômlca Federal absteve-se de 
votar. 

Diante disso, seguindo os critérios do art. 45, da Lei nº 11 .101/2005, o 
plano foi rejeitacfo. 

Com a palrvra, o repr esentante da d inistração Judicial agradeceu a 
presença dos credores e encerrou os trab lh s. e -- _L / 
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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 
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