
ATA DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES DAS SOCIEDADES 
EMPRESÁRIAS MOREFLEX BORRACHAS LTDA. e DRESCH E 

DALLA CORTE LTDA.      
(2ª CONVOCAÇÃO – MODIFICATIVO) 

 
Recuperação Judicial n° 5005109-90.2020.8.21.0019 – 
Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo - RS.  

 
Ao primeiro (1º) dia do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e um 

(2021), por meio da plataforma Zoom, a Administração Judicial, neste ato 
representada pelo advogado Guilherme Falceta da Silveira, nomeada e 
compromissada nos autos da Recuperação Judicial nº 5005109-
90.2020.8.21.0019, requerida pelas sociedades empresárias Moreflex 
Borrachas Ltda. e Dresch e Dalla Corte Ltda., perante a Vara Regional 
Empresarial de Novo Hamburgo – 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 modificativo ao plano de recuperação apresentado pelas Recuperandas no 
Evento 321 dos autos da Recuperação Judicial, conforme edital publicado no 
Diário de Justiça Eletrônico em 25/03/2021 e disponibilizado no sítio eletrônico 
da Administração Judicial, conforme determina o art. 36 da LRF. 

Foi designado o Dr. Guilherme Thofehrn Lessa, advogado inscrito na 
OAB/RS nº 89.745, representante da ARLANXEO BRASIL S/A, como 
secretário, a quem incumbe a lavratura da ata. As Recuperandas estão 
representadas neste ato pelos advogados Silvio Luciano Santos (OAB/RS 
94.672) e Fernando Campos de Castro (OAB/RS 104.450). 

O representante da Administração Judicial esclareceu aos presentes 
que a relação de credores aptos a votar neste conclave é a resultante do 
quadro-geral de credores em construção com os abatimentos decorrentes dos 
pagamentos que já haviam sido realizados pelas Recuperandas, tal como 
mencionado na manifestação objeto do Evento 372 dos autos da 
Recuperação Judicial. 

Por se tratar de segunda convocação, a Administração Judicial declarou 
instalada a assembleia-geral de credores, independentemente de quórum. De 
qualquer forma, examinando a lista de presença, constatou-se que estão 
presentes ao conclave 100% dos créditos da classe II (credores com garantia 
real), 94,30% dos créditos da classe III (credores quirografários) e 99,41% dos 
créditos da classe IV (credores enquadrados como microempresa ou empresa 
de pequeno porte). Não estiveram presentes quaisquer credores da classe I 
(titulares de créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 
acidente de trabalho ou equiparados). 
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Com a palavra, 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. 

Em seguida, foi passada a palavra ao representante das Recuperandas 
que agradeceu a presença dos presentes e, em sequência, registrou sua 
intenção de suspender os trabalhos por aproximadamente 30 (trinta) dias com 
vistas à finalização das tratativas com os credores, sobretudo com os 
financeiros. 

A Administração Judicial ressaltou às Recuperandas e aos credores 
presentes que a suspensão do conclave deve estar de acordo com o que 
determina o art. 56, § 9º, da LRF, o qual determina que a assembleia deverá 
ser encerrada no prazo de até 90 (noventa) dias, contado da data de sua 
instalação. 

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 representante do HSBC Bank Brasil S/A, Sra. Maria Clara Menezes 
Godinho, houve questionamento se o modificativo pode ser apresentado com 
ao menos uma semana do prosseguimento dos trabalhos. 

Em resposta, o representante das Recuperandas consigna que fará o 
possível para apresentar o plano no prazo solicitado pelo HSBC Bank Brasil 
S/A. Além do mais, o próximo modificativo ao plano de recuperação contará 
com prazo de carência de 6 (seis) meses a contar desta assembleia-geral de 
credores. 

Pelo representante de Banco do Nordeste do Brasil S/A, Sr. Alexsander 
Farias de Oliveira, registra que está de acordo com o pedido de suspensão e 
reforça necessidade de apresentação do modificativo. 

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. 

O pedido de suspensão foi aprovado por 100% dos créditos presentes à 
assembleia. Assim, o conclave será retomado em 05/07/2021, às 15:00 horas, 
através da mesma plataforma virtual. 

 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 credor 
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votante em cada classe. Os demais credores registraram as suas 
concordâncias por meio do chat da plataforma virtual, cuja comprovação vai 
anexada na presente ata. 

 
 
Guilherme Falceta da Silveira 

Administração Judicial 
Presidente da Assembleia 

 

Guilherme Thofehrn Lessa  
Secretário 

 
 

 

Dr. Silvio Luciano Santos 
Representante das Recuperandas 

 
 

 
Classe II 

 
 
 

Alexander Farias de Oliveira 
Banco do Nordeste do Brasil S/A 

 
 
 

Classe III 
 
 
 

Fernanda Tomasi Sutil 
Banco do Bradesco S/A 

 

      Maria Clara Menezes Godinho 
HSBC Bank Brasil S/A 

 
 

Classe IV 
 
 
 

Michele Dumke 
Industrial e Comercial Têxtil Lotus Ltda. 
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ATA MOREFLEX E DRECH 01.06.2021.pdf
Documento número #1d19cd58-d50d-4885-94d2-f035acb0b1f3

Assinaturas

SILVIO LUCIANO SANTOS
Assinou para aprovar

Guilherme Falceta da SIlveira
Assinou para aprovar

Guilherme Thofehrn Lessa
Assinou para aprovar

Alexsander Farias de Oliveira
Assinou para aprovar

FERNANDA TOMASI SUTIL
Assinou para aprovar

maria clara menezes godinho
Assinou para aprovar

MICHELE DUMKE
Assinou para aprovar

Log

01 jun 2021, 15:28:02 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc criou este documento número 1d19cd58-d50d-4885-94d2-

f035acb0b1f3. Data limite para assinatura do documento: 01 de julho de 2021 (08:01).

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

01 jun 2021, 15:28:38 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

silvio@mscadvogados.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email

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

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

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

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

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

01 jun 2021, 15:29:07 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

guilherme.lessa@andrademaia.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:

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

01 jun 2021, 15:29:22 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

alexsander@bnb.gov.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via

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

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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01 jun 2021, 15:29:36 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.

01 jun 2021, 15:29:50 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

mariagodinho@asbz.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email

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

01 jun 2021, 15:30:06 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

dumkemichele@outlook.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email

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

01 jun 2021, 15:30:23 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do

documento: 01 de junho de 2021 (18:00).

01 jun 2021, 15:31:43 Guilherme Thofehrn Lessa assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

guilherme.lessa@andrademaia.com (via token). CPF informado: 026.522.880-83. IP:

201.86.215.149. Componente de assinatura versão 1.113.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

01 jun 2021, 15:31:59 MICHELE DUMKE assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

dumkemichele@outlook.com (via token). CPF informado: 034.863.040-97. IP: 179.181.153.72.

Componente de assinatura versão 1.113.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

01 jun 2021, 15:32:20 Guilherme Falceta da SIlveira assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

guilherme@preservacaodeempresas.com.br (via token). CPF informado: 027.564.990-30. IP:

189.6.242.67. Componente de assinatura versão 1.113.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

01 jun 2021, 15:32:46 SILVIO LUCIANO SANTOS assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

silvio@mscadvogados.com.br (via token). CPF informado: 608.972.870-53. IP: 143.202.110.139.

Componente de assinatura versão 1.113.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

01 jun 2021, 15:33:22 FERNANDA TOMASI SUTIL assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

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

177.135.111.41. Componente de assinatura versão 1.113.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

01 jun 2021, 15:33:58 Alexsander Farias de Oliveira assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

alexsander@bnb.gov.br (via token). CPF informado: 027.318.794-59. IP: 168.0.232.153.

Componente de assinatura versão 1.113.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

01 jun 2021, 15:34:58 maria clara menezes godinho assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

mariagodinho@asbz.com.br (via token). CPF informado: 142.185.947-59. IP: 189.112.169.50.

Componente de assinatura versão 1.113.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

01 jun 2021, 15:34:59 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

1d19cd58-d50d-4885-94d2-f035acb0b1f3.

Hash do documento original (SHA256): e06651e8a7692e4e2f60f2d5d26a8ed087c314ff89a1f3dd8d3a81cabccc5c54

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 1d19cd58-d50d-4885-94d2-f035acb0b1f3, com os efeitos

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