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

DALLA CORTE LTDA.      
(2ª CONVOCAÇÃO – 1º PROSSEGUIMENTO - MODIFICATIVO) 

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

 
Aos cinco (05) dias do mês de julho (07) 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 reabertos os trabalhos iniciados e suspensos em 1º/06/2021, tendo 
como ordem do dia a deliberação sobre o modificativo ao plano de 
recuperação apresentado pelas Recuperandas no Evento 430 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. 

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. 

Por se tratar de prosseguimento da segunda convocação, 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, 77,60% 
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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), bem como titulares de créditos com 
garantia real. 

Em seguida, foi passada a palavra ao representante das Recuperandas 
que agradeceu a presença dos presentes e, em sequência, discorreu sobre a 
importância do procedimento recuperatório para o soerguimento empresarial 
e das negociações havidas com os credores, sinalizando seu compromisso 
de submeter à deliberação o modificativo ao plano de recuperação 
apresentado dia 1º/07/2021. 

Logo depois, o plano de recuperação e suas respectivas condições 
foram projetadas virtualmente para completa ciência dos credores. 

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 Banco Bradesco S/A, Sra. Ellem Vergani, houve 
solicitação de consignação em ata da seguinte ressalva: 

“BANCO BRADESCO S/A, já qualificado, por seus procuradores 
infratranscritos, nos autos do processo supramencionado, que é parte adversa 
MOREFLEX BORRACHAS LTDA E DRESCH E DALLA CORTA LTDA – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, já qualificadas, vêm, respeitosamente, na 
qualidade de credor da Classe III – Quirografária das empresas MOREFLEX 
BORRACHAS LTDA E DRESCH e DALLA CORTA LTDA, vem perante Vossa 
Senhoria, consignar suas razões de voto, a fim de que a presente 
manifestação conste anexa à ata da Assembleia-Geral de Credores realizada 
em 05/07/2021, com início às 15 horas, nos seguintes termos: 

No Aditivo ao PRJ apresentado nos autos da Recuperação Judicial em 
01/07/2021, evento 430, a cláusula 11.2.2 prevê que o credor irá receber seus 
créditos, conforme previsão do plano aprovado em 15/09/2017.  Dessa forma, 
este credor, RATIFICA o recebimento dos valores conforme opção “b” (sem 
deságio, carência: 06 meses, prazo de pagamento 132 parcelas iguais, 
mensais e sucessivas e taxa: 100% do CDI. Pagamento após 06 meses a 
contar da primeira AGC aprazada para a apresentação do modificativo do 
Plano de Recuperação Judicial em 2021)., daquele plano. 

Ademais, registra sua discordância com as ilegalidades constantes no 
PRJ, pois afrontam a Lei 11.101/05, tal como, a título exemplificativo e não 
taxativo, previsão de suspensão das ações em face das recuperandas e seus 
coobrigados enquanto perdurar o cumprimento do PRJ. O voto favorável não 
significa anuência com eventual previsão de supressão de garantias 
fidejussória, PRESERVANDO-SE o direito do credor em prosseguir com 
ações/execuções em face dos avalistas e coobrigados, para cobrança de 
créditos sujeitos, conforme art. 49, §1º, da Lei 11.101/05. No mesmo sentido, 
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registra-se objeção a estipulação da cláusula 6.1, uma vez que as empresas 
recuperandas não deixam especificados quais os bens que eventualmente 
podem vir a alienar. 

Por fim, quanto a cláusula 13.6, este credor também se opõe, tendo em 
vista que o plano será considerado descumprido apenas com o atraso de 03 
(três) parcelas, o que vai de encontro a Lei 11.101/2005. 

Diante do exposto, com o fito de declarar as ressalvas ao voto 
apresentado em sede de Assembleia Geral de Credores das empresas 
MOREFLEX BORRACHAS LTDA E DRESCH E DALLA CORTE LTDA, vem 
o BANCO BRADESCO S/A, pugnar pelo recebimento da presente declaração, 
para que passe a constar como parte integrante da ata, ou, em sendo diverso 
o entendimento deste Douto Administrador Judicial, sejam as ressalvas acima 
tomadas a termo.” 

Pela representante do Banco Santander Brasil S/A, Sra. Bruna Marques 
Saraiva, houve solicitação de consignação em ata no sentido de que o voto 
da Instituição Financeira se dá sem grandes possibilidades temporais de 
análise interna do modificativo do plano apresentado pelas Recuperandas. 
Ainda, foi contemplado que as condições financeiras do plano são ruins para 
a Casa Bancária, bem como suscitou a ilegalidade das cláusulas abaixo 
mencionadas. 

Em reposta, o representante das Recuperandas esclareceu que as 
alterações nos prazos de pagamentos vêm a atender os interesses do próprio 
Banco Santander S/A, o que foi confirmado pela representante em relação ao 
período de carência. Adicionalmente, solicitou inclusão que o prazo de 
retomada de pagamentos não é extenso e vem a ser fruto da composição com 
os credores. 

Ato contínuo, houve solicitação de inclusão em ata da seguinte ressalva: 
“O Banco Santander (Brasil) S.A., na qualidade de credor na 

Recuperação Judicial movida por MOREFLEX BORRACHAS LTDA, autuado 
sob o nº 5005109- 90.2020.8.21.0019 em trâmite perante a Vara Regional 
Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo/RS, informa que a rejeição do 
aditivo recuperacional juntado em 01/07/2021 decorre das péssimas 
condições econômicas propostas pela Recuperanda para a Classe 
Quirografária, ressaltando o prazo extenso para pagamento.  

Ademais, o Banco ressalva as cláusulas ilegais contidas no PRJ e seu 
aditivo, quais sejam:  

1. Discorda de TODA e qualquer previsão que implique novação de 
dívidas, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiros, inclusive 
em face dos fiadores e avalistas, pois afronta o quanto dispõe os artigos 49, 
§1º e 59 da Lei 11.101/05, ressaltando a Cláusula 4.1, alínea ‘f’, do 
modificativo.  

2. O descumprimento do plano recuperacional que não implica em 
imediata convolação em falência nos termos do artigo 73, IV da Lei 11.101/05, 
ressaltando a cláusula 13.6 do modificativo.  
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3. Discorda de TODA e qualquer previsão que possibilite a alienação ou 
oneração do ativo permanente da empresa sem a expressa autorização 
judicial, pois afronta o disposto no artigo 66, da Lei 11.101/05, ressaltando as 
Cláusulas 4.1, alínea ‘g’ e 6.1 do modificativo. 

Firme nas razões postas, apresenta sua ressalva por escrito, que é parte 
integrante de seu voto proferido na Assembleia Geral de Credores realizada 
nesta data.” 

Pelo representante da Colitex Agroindústria Poloni Ltda., Sr. Lucas de 
Oliveira Souza, foram contempladas as razões de aprovação ao plano de 
recuperação com as ressalvas que seguem:  

“CREDOR COLITEX: Voto favorável à aprovação do Modificativo do 
PRJ, mas com ressalvas. Seguem as ressalvas:  
1 – NOVAÇÃO (8.1) Não concordância da credora quanto à novação do seu 
crédito em caso de decretação de falência. 
2 – EXEQUIBILIDADE (13.3) Não concordância quanto a parte final da 
redação da cláusula, da qual não concorda com o seguinte trecho: “observada 
as disposições do contrato de compartilhamento. 
3 – EXTINÇÃO DAS AÇÕES (13.4) Não concordância quanto a parte final do 
texto da cláusula, registrando a necessidade de inclusão, como exceção, da 
hipótese de eventual inadimplemento futuro e posterior à homologação do 
plano.” 

Finalmente, pela representante do HSBC Bank Brasil S/A, Sra. Maria 
Clara Menezes Godinho, houve solicitação de inclusão da seguinte ressalva: 

“Considerando a manifestação de voto em Assembleia Geral de 
Credores pela aprovação do plano de recuperação judicial de Moreflex 
Borrachas Ltda e Dresch e Dalla Corte Ltda., pelo crédito arrolado em nome 
de HSBC Bank Brasil S/A, no valor de R$ 1.883.025,67, na Classe III 
(Quirografária): 
• Nos termos da cláusula 11.2.2 do Modificativo ao Plano de 
Recuperação Judicial, as condições de pagamento atribuídas a cada credor 
entre as possibilidades existentes no Plano de Recuperação Judicial aprovado 
em 15/09/2017 serão mantidas, com exceção do prazo de carência. Assim, o 
Banco mantém sua forma de recebimento nos termos da opção indicada na 
Cláusula 11.2.2 (B), com as seguintes condições: (i) deságio de 0%; (ii) 132 
parcelas iguais, mensais e sucessivas e (iii) correção pelo equivalente a 100% 
do CDI. 
• O credor ressalva também seu direito de não liberar nenhuma garantia 
real, fidejussória, fiduciária ou quaisquer outras concedidas ao Banco, 
tornando-se sem eficácia com relação a este credor todas as disposições do 
plano de recuperação referentes à liberação, extinção ou supressão de 
garantias, com fulcro nos arts. 49, § 1º, e 50, § 1º, ambos da Lei 11.101/05. 
• O voto favorável do Banco de modo algum significa sua concordância 
com as ilegalidades contidas no Plano, tais como, a título exemplificativo: (i) a 
previsão genérica acerca da venda de bens, sem menção à necessária 
autorização judicial para as alienações (Cláusula 6.1) e (ii) a previsão de que 
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o Plano será considerado descumprido apenas na hipótese de atraso no 
pagamento de 03 (três) parcelas (Cláusula 13.6) – sendo certo que as 
referidas previsões violam disposições legais expressas da Lei 11.101/2005. 
• As ressalvas acima não excluem a possibilidade desse credor de 
questionar quaisquer outras nulidades contidas no plano.” 

Não havendo outras questões impeditivas, o plano de recuperação foi 
posto em votação. 

Passada à votação, esta se deu de maneira separada por classes, com 
cada credor exercendo seu direito de voto de forma oral e através de 
plataforma eletrônica. 

Encerrada a votação, eis o resultado apurado: na classe III, 9 credores 
(90,00% computados por cabeça) que representam 75,88% dos créditos 
presentes votaram pela aprovação, enquanto 1 credor (10,00% computado 
por cabeça) que representa 24,12% dos créditos presentes votou pela 
rejeição do plano e; na classe IV, 1 credor (100% computado por cabeça) que 
representa 100% dos créditos presentes votou pela aprovação do plano. 

Registra-se, por oportuno, que do total de créditos votantes, 
independentemente de classe, 76,20% votaram pela aprovação e 23,80% 
votaram pela rejeição. 

Diante disso, seguindo os critérios do art. 45, da Lei nº 11.101/2005, o 
modificativo do plano de recuperação foi aprovado.  

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 
votante em cada classe.  

 
 
Guilherme Falceta da Silveira 

Administração Judicial 
Presidente da Assembleia 

 

Guilherme Thofehrn Lessa  
Secretário 

 
 

 

Dr. Fernando Campos de Castro 
Representante das Recuperandas 

 
 
 

Classe III 
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Ellem Vergani 
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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Assinaturas

Guilherme Falceta da SIlveira
Assinou para aprovar

Guilherme Thofehrn Lessa
Assinou para aprovar

Fernando Campos de Castro
Assinou para aprovar

Ellem Maria Vergani
Assinou para aprovar

maria clara menezes godinho
Assinou para aprovar

MICHELE DUMKE
Assinou para aprovar
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