
 

 

 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE 

"SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA.” 

Proc. nº 0010337-22.2014.8.26.0337 

 

Ata da Assembleia Geral de Credores – 1ª convocação – data 26/01/2022 às 10:00hs 

 

 

 

Aos vinte e seis de Janeiro de 2.022, às 10:00 horas, por meio de ambiente virtual, o Dr. 

Fabio Souza Pinto, Administrador Judicial regularmente nomeado nos autos da Recupera-

ção Judicial da empresa SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA., que tramita sob o nº 

0010337-22.2014.8.26.0337, junto à 2ª Vara Judicial da Comarca de Mairinque /SP, deu iní-

cio em 1ª (primeira) convocação aos trabalhos da Assembleia Geral de Credores, cujos 

credores presentes se identificaram por meio da plataforma Virtual VALORA e cuja lista de 

presença segue em anexo e passa a fazer parte desta. 

 

O Administrador Judicial iniciou a Assembleia, e solicitou a projeção de tela para verifica-

ção dos créditos efetivamente habilitados, classe III e IV. Verificou que na classe III há pre-

sença de credores, equivalente a 86,35% da respectiva classe e classe IV, presença de 6 

credores que representam 67,91% dos créditos da respectiva classe. Superado o percentual 

necessário para realização da Assembleia, afirmou que os trabalhos instalados terão pros-

seguimento. Elucidou os assuntos que serão abordados na Assembleia: 1. Discussão e de-

liberação acerca do plano de Recuperação Judicial. Posteriormente, solicitou aos credores 

que se atentem ao voto eletrônico, já que encerrada a votação não será permitido a altera-

ção do voto.  

 

Observou que, em atenção ao artigo 37, parágrafo 4º., há necessidade da designação de 

secretário para constar na Ata, momento no qual foi designado como secretário o Dr. Ri-

cardo Tadeu Strongoli, OAB/SP 208.817, CPF nº 110.356.708-01, procurador da Caixa Eco-

nômica Federal, que aceitou o encargo, não havendo nenhuma objeção ao seu nome pelos 

presentes.  

 

A Administradora passou a palavra a Ilma. Procuradora da Recuperanda, Dra. Maria Clau-

dia que passou à exposição dos termos do Plano de Recuperação Judicial. A procuradora 

explanou sobre os problemas financeiros e crise que assolou a empresa no período de 

2013-2015. Sobre o plano apresentado, devido ao tempo que transcorreu do pedido da RJ 

até a Assembleia, fora apresentado plano modificativo em 2016. Parcelamento em 78 par-

celas, primeiro vencimento em 30 dias após a aprovação do plano, sobre o parcelamento 

incidência da TR + 0,5% ao mês, a partir do vencimento da primeira parcela 

 

O Administrador, então, abriu espaço para credores exporem dúvidas e questionamentos. 

Dra. Daniele, que representa HSBC e Bradesco solicitou a palavra e utilizou o chat para 

questionar sobre a existência ou não de deságio. A procuradora da Recuperanda afirmou 

que não há deságio. Esclareceu que o plano modificativo prevê parcelamento em 78 par-

celas. Posteriormente a procuradora do Banco do Brasil, Dra. Fernanda, questionou à Dra. 

Maria Claudia sobre o não recebimento da proposta do banco e análise. Dra. Maria Claudia 

informou que não recebeu. A Administradora solicitou que a procuradora encaminhasse a 

proposta para o e-mail da administradora judicial (fabio@wfsp.com.br) e, assim sendo, 

possa disponibilizar a todos os credores presentes na Assembleia.  

 

Tendo em vista o não recebimento a tempo, o Administrador solicitou o envio da proposta 

via chat, que foi, então, encaminhada. A procuradora da recuperanda pediu a palavra e já 

explanando sobre a proposta do Banco do Brasil, aduziu acerca da ausência de deságio, 
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TR, parcelamento, bem como afirmou que não há condições de cumprir outras formas de 

pagamento, pois tornaria inviável o pagamento e cumprimento do Plano apresentado.  

 

O procurador da Caixa Econômica Federal informou que não é favorável ao plano e apre-

sentou ressalvas que foram disponibilizadas no chat, acrescidas ao final da Ata. 

 

Não havendo nenhum outro questionamento, o Administrador prosseguiu para realização 

da votação ressalvando que os credores deverão se manifestar via chat, deliberando os 

credores sobre a aprovação, ou não, do plano de recuperação judicial apresentado.  

 

Com o registro dos votos de todos os presentes, o Administrador encerrou a votação, 

tendo sido proclamado o seguinte resultado: aprovado o Plano de Recuperação Judicial 

com: Classe III sendo 10 credores, 7 votos favoráveis, 1 abstenção e 2 votos contrários, 

sendo 62,80% do capital votante ou R$ 1.203.511,59 e votos pela rejeição (37,40%), no valor 

de R$ 719.061,04; Classe IV sendo unanime 6 votos favoráveis (100%), representando R$ 

29.475,88. 

 

Pela ordem a procuradora Dra. Maura, solicitou a alteração do nome referente ao credor 

que representa para a seguinte denominação: A.C. Pasquotto & Cia Ltda. 

 

Considerando-se o cenário ordinário dos votantes reputa-se o plano aditivo de recuperação 

judicial APROVADO.  

 

Ao final, a inserção das seguintes ressalvas.  

 

Pelo Banco Bradesco S.A: “O credor BANCO BRADESCO S/A/HSBC, por seus procuradores, 

solicita que conste em ata a ressalva de seus direitos de cobrar  os  avalistas/intervenien-

tes/garantidores solidários/alienantes, dos títulos representativos de seus créditos, ficando 

ratificadas todas as garantias neles constituídas independentemente  da aprovação e ho-

mologação do plano de recuperação judicial, e não concorda com eventual suspensão e/ou 

extinção das ações já ajuizadas.” 

 

Pelo credor Banco do Brasil S/A “- O Banco do Brasil S.A. discorda de qualquer tipo de 

novação das dívidas e extinção da exigibilidade dos créditos perante os coobrigados/fia-

dores/avalistas, conforme previsto no art. 49, § 1.º, da lei 11.101/2005.  

- O Banco do Brasil S.A. discorda do deságio e condições de pagamentos apresentadas, e 

extinção das obrigações perante os coobrigados/fiadores/avalistas com o cumprimento in-

tegral do PRJ, reservando-se o direito de ajuizar, a cobrança judicial dos créditos em face 

destes, nos termos do § 1º, art. 49 da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência.  

- Na contabilização das operações incidirá IOF, na forma da legislação vigente.  

- Em caso de descumprimento do PRJ, deverá ser observado o art. 61°, § 1° de que a recu-

peração judicial será convolada em falência.  

-  Eventual alienação de ativos da recuperanda deve ser efetuada na forma do art. 142, 

inciso I, da Lei 11.101/2005, sendo que o Banco do Brasil S.A. se reserva o direito de não 

anuir em provável alienação de bens imóveis gravados com hipoteca em seu favor, con-

forme previsto no art. 50, § 1.º, da Lei 11.101/2005.” 

 

Pelo Credor Caixa Econômica Federal: “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; 

A CAIXA discorda da extinção das execuções judiciais e da liberação de penhoras e cons-

trições legalmente constituídas (se for o caso). A CAIXA reserva-se no direito de não liberar 

as garantias prestadas havendo repactuação; A CAIXA discorda de toda e qualquer pro-

posta ajustada no PRJ e/ou aditivos, porventura existentes, que atentem contra as dispo-

sições constantes da Lei nº 11.101/2005 e demais Estatutos Federais.” 



  

 

Com as considerações feitas este Administrador declara o Plano de Recuperação judicial 

aprovado, com a ressalvas supracitadas, seguindo-se para a homologação em nos termos  

da Lei nº 11.101/05. A seguir o Sr. Administrador Judicial agradeceu a presença de todos e 

procedeu a leitura desta ata, a qual restou integralmente aprovada entre os presentes.  

 

 

 

Dr. Fabio Souza Pinto 

Pela Administradora Judicial WFSP Administração Empresarial 

Presidente da Assembleia 

 

 

__________________________ 

Dr. Ricardo Tadeu Strongoli  

OAB/SP 208.817 

Secretário da Assembleia 

 

 

 

__________________________ 

Dra. Maria Claudia Tognocchi Finessi 

Procuradora da Recuperanda 

  

 

 
 

 


