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ATA DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES DAS SOCIEDADES  

EMPRESÁRIAS ANA CAROL COMÉRCIO DE CALÇADOS INFANTIS 

LTDA., ANDREGTONI COMÉRCIO DE CALÇADOS E COMPONENTES 

LTDA., FORMENTO COMÉRCIO DE CALÇADOS E COMPONENTES 

EIRELI, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS GUILHERMINA 

SANTOS LTDA., N & C INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA. E STS 

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. 

(1ª CONVOCAÇÃO) 

 

Recuperação Judicial n° 5000531-34.2021.8.24.0062 – 1ª 

Vara da Comarca de São João Batista – SC  
 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil 
e vinte e um (2021), em ambiente virtual, por meio da plataforma Zoom, a 
Administração Judicial, neste ato representada pela advogada Victória 
Cardoso Klein, nomeada e compromissada nos autos da Recuperação 
Judicial nº 5000531-34.2021.8.24.0062, requerida pelas sociedades 
empresárias Ana Carol Comércio de Calçados e Componentes Ltda., 
Andregtoni Comércio de Calçados e Componentes Ltda., Formento Comércio 
de Calçados e Componentes Eireli, Indústria e Comércio de Calçados 
Guilhermina Santos Ltda., N & C Indústria de Calçados Ltda. e STS 
Participações Societárias Ltda., perante a 1ª Vara da Comarca de São João 
Batista – SC, declarou encerrada a lista de presenças às 15 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 pelas Recuperandas e eventual 
constituição do Comitê de Credores, conforme edital publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico do dia 16/08/2021. 

Foi designado o Dr. Luís Ricardo Moreira, advogado inscrito na OAB/SC 
sob o nº 47.993, representante do credor Banco Safra S/A, 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, na decisão do Evento 43 dos 
autos da recuperação judicial, foi autorizada pelo juízo 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. 

Examinando a lista de presença, constatou-se que estão presentes ao 
conclave 100% dos créditos da classe II e 72,61% dos créditos da classe III. 
Não estiveram presentes credores das classes I e IV. Por oportuno, a 
Administração Judicial registrou que os credores José Nilson Formento e 
Atacado Multilimpo Ltda. não foram considerados para fins de verificação de 
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quórum de instalação, tendo em vista que se enquadram nas restrições do art. 
43 da Lei nº 11.101/2005. 

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 20/10/2021, às 15 
horas, nesta 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, pelo representante das Recuperadas e por ao menos um membro 
de cada classe de credores presentes. 
 

 

Victória Cardoso Klein 
Administradora Judicial 

Presidente da Assembleia 
 

Luís Ricardo Moreira 
Secretário 

 

Francisco Rangel Effting 
Representante das Recuperandas 
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Classe III 

 
 
 

Fernanda Gonçalves dos Santos 
Ascred Securitizadora S/A 

 
 

Fernanda Tomasi Sutil 
Banco Bradesco S/A 

 
 

 

Erik Tavares Domingues 
Banco do Brasil 
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Assinaturas

Victória Cardoso Klein

CPF: 025.223.550-90

Assinou para aprovar em 24 set 2021 às 15:22:18

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Francisco Rangel Effting

CPF: 910.686.149-00

Assinou para aprovar em 24 set 2021 às 15:23:20

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Fernanda Gonçalves dos Santos

CPF: 007.643.769-85

Assinou para aprovar em 24 set 2021 às 18:46:44

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Fernanda Tomasi Sutil

CPF: 051.012.159-45

Assinou para aprovar em 24 set 2021 às 15:21:49

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Erik Tavares Domingues

CPF: 349.927.058-71

Assinou para aprovar em 24 set 2021 às 15:54:29

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
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4c53-aade-b4d130d267cc criou este documento número c3313cc6-67a0-4447-97b3-
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24 set 2021, 15:19:56 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 para aprovar, com os pontos de

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

Operador para validação do signatário: nome completo Victória Cardoso Klein.

24 set 2021, 15:19:56 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 para aprovar, 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 Effting.

24 set 2021, 15:19:56 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 para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via

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

do signatário: nome completo Erik Tavares Domingues.

24 set 2021, 15:19:56 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

fernanda@ozol.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via

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

do signatário: nome completo Fernanda Gonçalves dos Santos.

24 set 2021, 15:19:56 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

fernanda.sutil@continiadvogados.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de

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

Operador para validação do signatário: nome completo Fernanda Tomasi Sutil.

24 set 2021, 15:21:49 Fernanda Tomasi Sutil assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

fernanda.sutil@continiadvogados.com.br (via token). CPF informado: 051.012.159-45. IP:

189.114.136.98. Componente de assinatura versão 1.142.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

24 set 2021, 15:22:19 Victória Cardoso Klein assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

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

189.6.249.66. Componente de assinatura versão 1.142.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

24 set 2021, 15:23:20 Francisco Rangel Effting assinou para aprovar. 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 1.142.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

24 set 2021, 15:53:28 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

eriktdomingues@hotmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email

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

validação do signatário: nome completo Erik Tavares Domingues.

24 set 2021, 15:53:40 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc removeu da Lista de Assinatura: gecor.4978@bb.com.br para assinar

para aprovar.

24 set 2021, 15:54:29 Erik Tavares Domingues assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

eriktdomingues@hotmail.com (via token). CPF informado: 349.927.058-71. IP: 177.21.74.28.

Componente de assinatura versão 1.142.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
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24 set 2021, 18:46:44 Fernanda Gonçalves dos Santos assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

fernanda@ozol.com.br (via token). CPF informado: 007.643.769-85. IP: 191.245.70.225.

Componente de assinatura versão 1.142.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

24 set 2021, 18:46:45 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

c3313cc6-67a0-4447-97b3-62b38a257cf4.
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Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número c3313cc6-67a0-4447-97b3-62b38a257cf4, com

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