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Falências e Recuperações Judiciais
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA JOSE DINON & CIA LTDA

PROCESSO Nº 50047265120218210028

1ª Vara Cível da Comarca de Santa Rosa

Ata da ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DA EMPRESA JOSE

DINON & CIA LTDA,  realizada em segunda convocação, pela plataforma virtual da

“Assemblex”,  iniciada em 15 de  março  de 2023,  conforme Edital  nº  10030313155,

disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 14 de dezembro de 2022 (disponível

no site da Administração Judicial www.recuperacaojudicial.net.br).

I- ABERTURA

Aos  15  dias  do  mês  de  março  do  ano  de  2023,  às  14  horas,  na

plataforma virtual  disponibilizada pela Assemblex,  iniciou-se à Assembleia  Geral  de

Credores, constituindo a mesa: Presidente o Administrador Judicial, Dr. Genil Andreatta

qualificado  nos  autos  da  Recuperação  Judicial  n°  50047265120218210028,  em

tramitação na 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Rosa; Auxiliares da Presidência:

Danielly F. Machado (OAB/RS 118.729) e Francisca R. Hortencio (OAB/RS 80.834).

A Assembleia foi realizada de forma virtual, conforme autorizado pelo

Exmo.  Juízo  Recuperacional,  com todo o  suporte  técnico  prestado  pela  equipe  da

Assemblex.
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Secretariando os trabalhos o credor Olavo Pawlak OAB/RS 106.667,

constante na classe III no Quadro Geral de credores.

Neste ato, encontram-se presentes os credores relacionados na lista

de presença (Anexo 1 e 2).

Tendo em vista que a presente Assembleia instalar-se-á com qualquer

número, nos termos do art. 37ª, § 2º, da Lei 11.101/2005: “A assembleia instalar-se-á,

em 1a (primeira) convocação, com a presença de credores titulares de mais da metade

dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e, em 2a (segunda) convocação,

com qualquer número”, a Assembleia Geral de Credores foi instalada.

O Administrador Judicial abriu a solenidade, cumprimentando a todos,

fazendo considerações iniciais, explicando como se dará o andamento da Assembleia,

e ainda informou aos credores que o Edital publicado está acostado no evento 395 do

processo recuperacional.

Na  sequência,  foi  passada  a  palavra  aos  representantes  da

Recuperanda, para apresentação do PRJ e outras explanações.

Pelo representante da Recuperanda, Dr. Gustavo Schmitz, foi dito: 

Saudações iniciais a todos e iniciada a apresentação do plano modificativo.

Convidado o colega Rolf, profissional na área financeira, para apresentação do plano:

Por Rolf, foi compartilhado sua tela para melhor explanação do plano e na sequencia:

Iniciou-se com o histórico da empresa;

Destacou-se a crise, a Guerra na Ucrânia.

Como pontos positivos para recuperação destacou-se a elevação do PIB, preço médio

da soja...

Premissas  do  plano:  manutenção  da  atividade  econômica  e  dos  empregos  pela
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recuperanda;  oferecer  aos  credores  uma  condição  melhor  do  que  teriam  em  um

cenário  de  falência;  tratar  os  credores  de  forma  mais  igualatária  possível;  uso  do

patrimônio  disponível  como  forma  de  viabilizar  a  recuperação;  proporcionar  maior

segurança  no  recebimento  dos  créditos  em  função  das  datas  conhecidas  para  o

recebimento e valor previsivil  das parcelas.; pagamento não esta vinculado a venda

dos ativos

Como  estratégia  para  recuperação,  destacou-se:  reperfilamento  das  dívidas;

pafamento  inicias  aos  credores  suportados  pela  receita  dos  arrendamentos  e

atividades remanescentes; uso de DIP finance; retomada gradual das atividades na

matriz; venda de ativos; intensificar a busca de parceiros e sucessores. 

Dr. Gustavo Schmitz, destacou a história da empresa, a instalação da crise financeira,

as negociações e tratativas com possíveis  sucessores.  Ressaltou a importância da

aprovação do plano para seguir a diante.

Retomada palavra por Rolf, foram apresentadas as condições de pagamento, conforme

abaixo:
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Destacou-se a existência de fornecedores apoiadores, e apresentadas

suas particularidades.

Apresentados destaques em relação ao plano financeiro:

Na sequencia, foi apresentado o resumo do plano:

Ressaltou-se que com a aprovação do plano, será pago mais de 80

milhões de reais.

Informado que, caso não haja a aprovação do plano:
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Pelo  representante  da  Recuperanda.  Dr.  Gustavo  Schmitz,  foi

ressaltado alguns pontos negativos em caso de falência da empresa recuperanda.

Por Rolf, foi feito o fechamento da aprovação do plano, destacou a sua

importância e agradeceu.

Pelo Dr. Gustavo Schmitz, foi destacado a isonomia e igualdade entre

as classes no plano, e ressaltou o esforço de empresa para aprovação do plano.

Pelo chat, a Recuperanda gostaria de registrar uma Errata ao Plano de

Recuperação Judicial:

Errata: Na página 7 do Plano de Recuperação – Substitutivo Consolidado – datado de

13 de março de 2023, consta no quadro de Créditos Concursais valores a menor para

as Classe II  e III,  em dissonância com o edital  de publicação do Quadro Geral  de

Credores (§ 2º do art.  7º da Lei 11.101/05). Os valores que devem constar são R$

8.307.927,32  na  Classe  II  e  R$  96.468.488,25  na  Classe  III,  sujeito  a  eventuais

alterações após o julgamento das impugnações e habilitações retardatárias.

Pelo Administrador Judicial foi indagado se existe mais alguma dúvida.

Manifestação/questionamentos dos credores:

Pelo Dr. Fabrizio, representante da credora OLAM AGRI, sugere troca da taxa TR, para

INPC.

Pelo Dr. Gustavo, foi dito que na projeção financeira não suporta essa mudança.

Pelo Dr. Fabrizio, representante da credora OLAM AGRI, questionou sobre o crédito
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dos credores extraconcursais.

Pelo Dr. Gustavo esclareceu que a 2ª opção dará 80% de deságio.

A pedido de alguns credores, a Assembleia foi suspensa por 30 minutos, para análise

do plano acostado aos autos no evento 543.

Retomada Assembleia,  o Administrador Judicial  passou a palavra para Dr.  Roberto

Reis para complementar alguns questionamentos feitos no chat (em anexo).

Esclareceu que Argeu Lazuta não houve pedido de habilitação do referido credor e

destacou que já há habilitação ajuizada.

Com  relação  a  Bunge  Alimentos,  esclareceu  que  esta  sendo  representada  pelo

cessionário do seu crédito.

Pelo Dr.  Olavo, foi  dito que gostaria de esclarecimentos sobre essa bonificação no

período de pagamento dos credores apoiadores e solicita a suspensão da AGC, por

não ter tido tempo de conversar com os credores que representa.

Pelo Dr Gustavo, representante da Recuperanda, foi esclarecido que esta ressalva é

para aqueles que seguiram apoiando a empresa.

Encerradas as perguntas, foi passada palavra para Dr. Gustavo fazer o fechamento.

Dr. Gustavo informa que retira a obrigação de voto favorável ao PRJ para fins de

classificação  na  condição  de  fornecedor  apoiador,  ou  seja,  todos  serão

contemplados pela bonificação proposta em caso de aprovação, observados os

demais critérios.

Aberta palavra para Dra. Ronize, ressaltou que o crédito de Argeu Lazuta constava na

relação extrajudicial e foi retirado, e reitera o pedido de suspensão da assembleia, por

não ter tido tempo para conversar com os credores que representa.

Pela Dra. Patricia, foi questionado porque exsitem bens que não estão na relação de

bens da recuperanda e valores diferentes com relação aos créditos quirografários.

Dr.  Gustavo  esclareceu  que  acontecem  reajustes  nas  classificações  de  créditos,
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conforme as divergências e habilitações de crédito que foram analisadas, e que não

houve nenhum pagamento a credor.

Ressalta que, as duas unidades pertenciam a Recuperanda, porém foram utilizadas

para  pagamento  (dação  em pagamento)  e  foram retiradas do acervo  de  ativos  da

recuperanda.

Na  sequência,  foi  solicitado  a  Recuperanda  autorização  iniciar  a

votação do plano de recuperação judicial.

Sem mais nenhuma dúvida, pelo assistente da Assemblex foi explicado

aos  credores  como proceder  a  votação.  Autorizado pelo  Administrador  Judicial,  foi

aberta a votação.

Dr. Candido não registrou seu voto, foi realizado tentativa de contato

via telefone celular, via chat e via sala de reunião, porém não foi possível contato.

II - DELIBERAÇÕES E INFORMAÇÕES:

Deliberação:

Após as manifestações, o Administrador Judicial encaminhou, a pedido

da Recuperanda, o votação o plano de recuperação judicial,  conforme lista de votação

(anexo 2), segue abaixo o resultado apurado no escrutínio:

RESULTADO DA VOTAÇÃO, PLANO APROVADO COM:

CLASSE I - TRABALHISTAS  100% DOS CREDORES POR CRÉDITO 

 100 % DOS CREDORES POR PESSOA

CLASSE II – CRÉDITO COM

GARANTIA REAL 

 58,65%  DOS  CREDORES  POR

CRÉDITO 

 71,43 % DOS CREDORES POR PESSOA
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CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS  55,70%  DOS  CREDORES  POR

CRÉDITO

 61,57% DOS CREDORES POR PESSOA

CLASSE IV – ME e EPP  100% DOS CREDORES POR CRÉDITO 

 100% DOS CREDORES POR PESSOA 

TOTAL:  Total  SIM:  452  (63.84%)  de  708  |

43.763.536,74  (56.58%)  de

77.349.162,16 

 Total  NÃO:  256  (36.16%)  de  708  |

33.585.625,42  (43.42%)  de

77.349.162,16

 Total Abstenção: 8 (1.12%) de 716 |

788.086,14 (1.01%) de 78.137.248,30

Pelo Administrador Judicial  foi  dito que face a deliberação soberana

dos  credores  houve  a  aprovação  do  plano  de  recuperação  judicial.   Contudo,   a

decisão será submetida ao Exmo. Juízo da recuperação judicial para sentença.

JUSTIFICATIVA DE VOTO:

Caso  hajam  justificativas  registradas  pelos  credores,  as  mesmas

estarão consignadas juntamente a lista de votação em anexo. 

O Administrador Judicial questionou sobre a constituição do Comitê de

credores, por unanimidade,  não houve interesse na constituição de referido  comitê.
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III - RESSALVAS:

Questionado  pelo  Administrador  Judicial,  foram  feitas  as  seguintes

ressalvas:

PELO BANCO BANRISUL: “Não obstante, a manifestação proferida nesta Assembleia

Geral de Credores, independentemente do seu resultado, não implicam, de qualquer

forma, em renúncia à Garantias originalmente constituídas, sejam elas, mas não se

limitando às: Garantias Reais (Hipoteca, Penhor e ou Anticrese), Fiduciária (Alienação

e/ou  Cessão)  ou  Fidejussórias  (Aval  e/ou  Fiança),  em  plena  conformidade  com  o

disposto nos artigos 49,§§ 1º e 3º e 50 § 1º, ambos da Lei 11.101/2005, resguardando-

se ao credor o direito de perseguir seu crédito contra os coobrigados, executando as

garantias e ou tomando quaisquer outras medidas satisfativas”.

PELO CREDOR BIOFORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

LTDA: independentemente de qualquer deliberação quanto ao plano de recuperação

judicial da empresa JOSÉ DINON & CIA LTDA. & OUTROS (processo n.º 5004726-

51.2021.8.21.0028, MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Rosa, RS.), se

opõe  a  todas  as  cláusulas  que  representem  liberação,  novação  ou  extinção  de

garantias outorgada por fiadores, coobrigados, avalistas e terceiros, ou que estejam em

confronto com o art. 49, § 1º, da LFR ou a súmula 581, do C. STJ, permanecendo

inalteradas,  mantidas  e  ressalvadas  todas  as  garantias,  reais  e/ou  fidejussórias

existentes,  tais  como  hipotecas,  fianças,  alienações  fiduciárias,  avais  e/ou

responsabilidade solidária, assim como seu direito de prosseguir ou propor quaisquer

medidas  judiciais  ou  extrajudiciais  para  o  exercício  dos  direitos  creditórios,

especialmente contra coobrigados, avalistas, fiadores e terceiros independentemente

do que for deliberado e decidido por esta Assembleia Geral de Credores.

PELO CREDOR FORQUÍMICA AGROCIÊNCIA LTDA., credora quirografária, por seu

advogado que esta subscreve, ressalva expressamente que, independentemente de

qualquer  deliberação  quanto  ao  plano  de  recuperação  judicial  da  empresa  JOSÉ

DINON & CIA LTDA. & OUTROS (processo n.º 5004726-51.2021.8.21.0028, MM. Juízo
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da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Rosa, RS.), se opõe a todas as cláusulas que

representem  liberação,  novação  ou  extinção  de  garantias  outorgada  por  fiadores,

coobrigados, avalistas e terceiros, ou que estejam em confronto com o art. 49, § 1º, da

LFR ou a súmula 581, do C. STJ, permanecendo inalteradas, mantidas e ressalvadas

todas as garantias, reais e/ou fidejussórias existentes, tais como hipotecas, fianças,

alienações fiduciárias, avais e/ou responsabilidade solidária, assim como seu direito de

prosseguir ou propor quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais para o exercício dos

direitos creditórios, especialmente contra coobrigados, avalistas, fiadores e terceiros,

independentemente do que for deliberado e decidido por esta Assembleia Geral de

Credores.

PELA DRA. RONIZE, REPRESENTANTE DOS CREDORES ANTONIO JEGORSKI,

ALAÍDES KLESING, CLAUDIA TAFFAREL DAMASSINI., foi ressalvado o repúdio a

atitude da empresa em punir o agricultor que se manifestar contrário ao plano, não

repassando a ele um percentual  de bônus de 3%, marcando na "paleta",  no modo

popular, os que pensarem diferente ao plano. Esse tipo de cláusula não estimula o

agricultor a voltar a fazer negócio, ao contrário busca punir os que democraticamente

se manifestam contrários, em uma clássica discriminação. 

PELO DR. FABRIZIO, REPRESENTANTE DA OLAM AGRI, foi ressalvado que não

concorda com a correção pela TR, mas sim pelo INPC,  que melhor  representa  a

correção da moeda.

PELO DR. LEANDRO, REPRESENTANTE DA CHS AGRONEGÓCIO, foi ressalvado

que não concorda com a correção pelo índice da TR, o qual deveria ser substituído

pelo IPCA/IBGE, dada sua amplitude e melhor reflexo para correção monetária.

PELA DRA.  GIOVANNA,  REPRESENTANTE DO BANCO SAFRA S.A.: “O Banco Safra

S.A. vota contrariamente ao plano de recuperação judicial, uma vez que, apesar dos

esforços dos representantes da Recuperanda para demonstrar a viabilidade econômica

financeira da empresa, no caso, é evidente a sua inocorrência, tanto que no item 3.2.2

do RJ, se aduz que a Devedora “continuará suas atividades de compra e venda de

commodities,  em  especial  soja,  milho  e  trigo,  armazenamento  de  grãos,  além  de

comercialização de insumos agrícolas,  assistência técnica e logística de campo, as
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quais serão retomadas de forma gradual na unidade Matriz já no início do segundo

semestre  do  ano  de  2023”.  Ou  seja,  atualmente,  não  há  atividade  empresarial  da

Devedora a ser mantida, haja vista que a empresa está paralisada e suas atividades,

ao  que  parece,  não serão retomadas tão  cedo,  de  forma que resta  prejudicada a

possibilidade  de  soerguimento  da  Recuperanda.  Além  disso,  as  propostas  de

pagamento para os credores da classe II e III não são satisfatórias, pois implica, na

prática,  em  perdão  da  dívida,  já  que  há  a  previsão  de  deságio  de  50%  sobre  o

montante total dos créditos; pagamento em 7 e 10 anos, respectivamente, correção

pela TR e juros de 1% a.a.  Apesar, de afirmar a Recuperanda não haver carência, é

evidente  que  haverá  carência,  uma  vez  que  o  pagamento  apenas  ocorrerá

semestralmente em junho e dezembro. Da mesma forma, a correção monetária pela

TR sequer recompõe a inflação. Não bastasse tudo isso, há no plano a pretensão de

que os credores abram mão das garantias, tanto reais, quanto fidejussórias, entretanto,

conforme  entendimento  do  STJ  (REsp  n.  1794209/SP),  não  há  que  se  falar  em

novação automática para garantidores, que não compõe o polo ativo da Recuperação

Judicial,  bem  como  em  liberação  de  garantia  real  ao  credor  que  não  aceitou  tal

situação expressamente. Desta forma, reitera-se o Banco Safra S.A., além de votar

contrariamente ao plano, não aceita a liberação de garantias. Igualmente, justifica-se a

rejeição do plano,  na medida em que nos itens 2.1 e 2.2 do Plano proposto há a

previsão indevida de alienação ou arrendamento de UPI’s a livre critério da Devedora,

contudo, deve-se aplicar o disposto no art. 66 da Lei n. 11.101/2005, que prevê qie

alienação de ativos (bem como arrendamento de UPI´s) deverá estar condicionada à

prévia  autorização  do  Juízo,  com  respeito  ao  contraditório,  sob  pena  de  irregular

esvaziamento  patrimonial  da  empresa  até  que  não  subsistam  bens  que  possam

responder pelas dívidas em eventual falência. No mesmo sentido, a regra do art. 53, I,

da  Lei  n.  11.101/2005,  exige  a  discriminação  pormenorizada  dos  meios  de

recuperação.  Por  fim,  destaca-se  que  no  item  6.14.,  prevê-se  a  possibilidade  de

modificação do plano a qualquer momento, contudo, como se sabe, o Plano serve,

para, dentre outras coisas, criar segurança para as partes, de maneira que a partir do

momento em que as obrigações são novadas, as partes sabem que, doravante, as

relações jurídicas seguirão determinado regime. Com a referida cláusula, contudo, a

Devedora pretende criar uma oportunidade para, a qualquer momento e sem qualquer
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fundamento relevante, possibilitar a convocação da Assembleia na qual, convenhamos,

o  grande  propósito  será  a  procrastinação  (ainda  maior,  se  é  que  possível)  das

obrigações  e  pagamentos  necessários  aos  Credores.  Desta  forma  é  imperioso  ao

credor  manifestar-se  em  desacordo  com  a  aprovação  do  Plano  de  Recuperação

Judicial, em que a Devedora demonstra inclinação em não corresponder aos ditames

legais expostos na Lei 11.101/2005”.

Lida  a  presente  ata,  esta  foi  aprovada  por  todos  os  presentes  na

Assembleia, e assinada pelo presidente da mesa, Dr. Genil Andreatta, pelos auxiliares

do Presidente, pelo secretário da mesa, pelos procuradores da Recuperanda, por 02

(dois) credores de cada classe presente.

__________________________

Dr. Genil Andreatta

Presidente e Administrador Judicial

__________________________

Olavo Pawlak OAB/RS 106.667 

Secretário

____________________________ __________________________

Danielly F. Machado            Fransica R. Hortencio

Auxiliar do presidente Auxiliar do presidente

____________________________ __________________________

Roberto Reis (OAB/RS 94.035)            Luis Gustavo Schmitz (OAB/RS 32.396)
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Procurador da Recuperanda         Procurador da Recuperanda

Classe I – credores trabalhistas

___________________________ __________________________

ADRIANE KAHNE                                                                  ERNO DUNKE                  

Procurador LUIZ ANTÔNIO SAWITZKI            Procurador LUIZ ANTÔNIO SAWITZKI

Representante da classe I de credores Representante da classe I de credores

Classe II- Credores com garantia real

___________________________ __________________________

BANCO SAFRA                                                       Instituto Azziz

PP. GIOVANNA RAMOS FACHINI                         Procurador Jean Pierre de Lima 

Representante da classe II de credores Representante da classe II de credores

Classe III- Credores Quirografários

___________________________ __________________________

COMERCIAL PERINI                                   VF - PP IURI VALENTE R. DE ANDRADE

PP LEANDRO AUGUSTO SILVA SCHUASTCER

Representante da classe III de credores Representante da classe III de credores

Classe IV- ME E EPP
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__________________________

CLAUDIO ROBERTO TRAMM- ME, 

PROCURADOR LUIZ ANTÔNIO SAWITZKI

__________________________

RS GRAOS TRANSPORTES LTDA-EPP,

 PROCURADOR LUIZ ANTÔNIO SAWITZKI

_____________________________________________________________________________________
Av. Venâncio Ayres, 1720 – Centro - Santo Ângelo (RS) – (55) 3312.9391 – (55) 99961.8281
Av. Benjamin Constant,  980, cjto 301/302, Centro, Lajeado (RS) -  (51) 3714-1310 - (51) 99995.5276 

www.recuperacaojudicial.net.br

GF

JL

GA

DF Luiz S

Luiz S

LS

FH

OP

IA



Autenticação eletrônica 15/17
Data e horários em GMT -03:00 Brasília

Última atualização em 15 mar 2023 às 18:05:57
Identificação: #5c896bef9e34c627aaf0df1c91e4cb30e31a20998c7c82369

Página de assinaturas

Roberto Reis Luis Schmitz
020.885.610-21 409.635.600-00

Signatário Signatário

Giovanna F Jean L
Giovanna Fachini Jean Lima
077.931.459-09 599.004.900-53

Signatário Signatário

Genil A Danielly F
Genil Andreatta Danielly Ferrão
101.359.520-34 030.136.980-12

Signatário Signatário

Luiz S Francisca H
Luiz Schossler Francisca Hortencio
011.468.420-07 279.711.470-15

Signatário Signatário

Olavo P Iuri A
Olavo Pawlak Iuri Andrade

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #c209d434ca741b75b4ee62b697ff8fd4307b26f825a04479e7cec83e4d50b377

https://valida.ae/5c896bef9e34c627aaf0df1c91e4cb30e31a20998c7c82369

https://www.autentique.com.br/
https://www.autentique.com.br/
https://valida.ae/5c896bef9e34c627aaf0df1c91e4cb30e31a20998c7c82369
https://valida.ae/5c896bef9e34c627aaf0df1c91e4cb30e31a20998c7c82369


Autenticação eletrônica 16/17
Data e horários em GMT -03:00 Brasília

Última atualização em 15 mar 2023 às 18:05:57
Identificação: #5c896bef9e34c627aaf0df1c91e4cb30e31a20998c7c82369

533.609.580-04 010.851.430-74
Signatário Signatário

Leandro Schuastcer
941.175.350-72

Signatário

HISTÓRICO

15 mar 2023
18:00:42

Assemblex LTDA criou este documento. (Empresa: Assemblex LTDA, CNPJ: 24.092.269/0001-03, E-mail:
contato@assemblex.com.br)                                                                       

15 mar 2023
18:00:57

Danielly Ferrão  (E-mail: danielly@giongo.adv.br, CPF: 030.136.980-12) visualizou este documento por meio
do IP 189.7.204.96 localizado em Lajeado - Rio Grande do Sul - Brazil.          

15 mar 2023
18:00:58

Roberto Reis (E-mail: robertoreis@albarelloschmitz.com.br, CPF: 020.885.610-21) visualizou este documento
por meio do IP 131.0.98.122 localizado em Santa Rosa - Rio Grande do Sul - Brazil.

15 mar 2023
18:01:01

Luis Gustavo Schmitz (E-mail: gustavo@albarelloschmitz.com.br, CPF: 409.635.600-00) visualizou este
documento por meio do IP 131.0.98.122 localizado em Santa Rosa - Rio Grande do Sul - Brazil.

15 mar 2023
18:01:02

Roberto Reis (E-mail: robertoreis@albarelloschmitz.com.br, CPF: 020.885.610-21) assinou este documento
por meio do IP 131.0.98.122 localizado em Santa Rosa - Rio Grande do Sul - Brazil. 

15 mar 2023
18:01:03

Giovanna Ramos Fachini (E-mail: giovanna.fachini@medina.adv.br, CPF: 077.931.459-09) visualizou este
documento por meio do IP 200.150.111.155 localizado em Curitiba - Parana - Brazil.   

15 mar 2023
18:01:06

Luis Gustavo Schmitz (E-mail: gustavo@albarelloschmitz.com.br, CPF: 409.635.600-00) assinou este
documento por meio do IP 131.0.98.122 localizado em Santa Rosa - Rio Grande do Sul - Brazil.

15 mar 2023
18:01:06

Giovanna Ramos Fachini (E-mail: giovanna.fachini@medina.adv.br, CPF: 077.931.459-09) assinou este
documento por meio do IP 200.150.111.155 localizado em Curitiba - Parana - Brazil.      

15 mar 2023
18:01:10

Genil Andreatta (E-mail: genil@recuperacaojudicial.net.br, CPF: 101.359.520-34) visualizou este documento
por meio do IP 131.0.98.122 localizado em Santa Rosa - Rio Grande do Sul - Brazil.

15 mar 2023
18:01:11

Jean Pierre de Lima (E-mail: jheanpierredelima@gmail.com, CPF: 599.004.900-53) visualizou este
documento por meio do IP 189.26.167.88 localizado em Ijui - Rio Grande do Sul - Brazil.    

15 mar 2023
18:01:15

Jean Pierre de Lima (E-mail: jheanpierredelima@gmail.com, CPF: 599.004.900-53) assinou este documento
por meio do IP 189.26.167.88 localizado em Ijui - Rio Grande do Sul - Brazil.       

15 mar 2023
18:01:17

Genil Andreatta (E-mail: genil@recuperacaojudicial.net.br, CPF: 101.359.520-34) assinou este documento
por meio do IP 131.0.98.122 localizado em Santa Rosa - Rio Grande do Sul - Brazil. 

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #c209d434ca741b75b4ee62b697ff8fd4307b26f825a04479e7cec83e4d50b377

https://valida.ae/5c896bef9e34c627aaf0df1c91e4cb30e31a20998c7c82369

https://www.autentique.com.br/
https://www.autentique.com.br/
https://valida.ae/5c896bef9e34c627aaf0df1c91e4cb30e31a20998c7c82369
https://valida.ae/5c896bef9e34c627aaf0df1c91e4cb30e31a20998c7c82369


Autenticação eletrônica 17/17
Data e horários em GMT -03:00 Brasília

Última atualização em 15 mar 2023 às 18:05:57
Identificação: #5c896bef9e34c627aaf0df1c91e4cb30e31a20998c7c82369

15 mar 2023
18:01:19

Iuri Valente Rochefort e Andrade (E-mail: iuri.a@fasa.ind.br, CPF: 010.851.430-74) visualizou este
documento por meio do IP 177.36.39.82 localizado em Uruguaiana - Rio Grande do Sul - Brazil.

15 mar 2023
18:01:23

Danielly Ferrão  (E-mail: danielly@giongo.adv.br, CPF: 030.136.980-12) assinou este documento por meio
do IP 189.7.204.96 localizado em Lajeado - Rio Grande do Sul - Brazil.             

15 mar 2023
18:01:31

Luiz Antônio Sawitzki Schossler  (E-mail: lssawitzki@gmail.com, CPF: 011.468.420-07) visualizou este
documento por meio do IP 191.32.122.79 localizado em Tres de Maio - Rio Grande do Sul - Brazil.

15 mar 2023
18:01:32

Francisca Regina Hortencio (E-mail: franciscarh51@yahoo.com.br, CPF: 279.711.470-15) visualizou este
documento por meio do IP 131.0.98.122 localizado em Santa Rosa - Rio Grande do Sul - Brazil.

15 mar 2023
18:01:36

Luiz Antônio Sawitzki Schossler  (E-mail: lssawitzki@gmail.com, CPF: 011.468.420-07) assinou este
documento por meio do IP 191.32.122.79 localizado em Tres de Maio - Rio Grande do Sul - Brazil.

15 mar 2023
18:01:38

Olavo Osmar Pawlak (E-mail: olavopawlak@gmail.com, CPF: 533.609.580-04) visualizou este documento por
meio do IP 177.74.145.20 localizado em Santa Rosa - Rio Grande do Sul - Brazil.     

15 mar 2023
18:01:39

Francisca Regina Hortencio (E-mail: franciscarh51@yahoo.com.br, CPF: 279.711.470-15) assinou este
documento por meio do IP 131.0.98.122 localizado em Santa Rosa - Rio Grande do Sul - Brazil.

15 mar 2023
18:01:46

Olavo Osmar Pawlak (E-mail: olavopawlak@gmail.com, CPF: 533.609.580-04) assinou este documento por
meio do IP 177.74.145.20 localizado em Santa Rosa - Rio Grande do Sul - Brazil.        

15 mar 2023
18:01:59

Iuri Valente Rochefort e Andrade (E-mail: iuri.a@fasa.ind.br, CPF: 010.851.430-74) assinou este documento
por meio do IP 177.36.39.82 localizado em Uruguaiana - Rio Grande do Sul - Brazil.

15 mar 2023
18:05:41

Leandro Augusto da Silva Schuastcer (E-mail: leandroschuastcer@gmail.com, CPF: 941.175.350-72)
visualizou este documento por meio do IP 177.174.204.249 localizado em Porto Alegre - Rio Grande do Sul -
Brazil.

15 mar 2023
18:05:57

Leandro Augusto da Silva Schuastcer (E-mail: leandroschuastcer@gmail.com, CPF: 941.175.350-72) assinou
este documento por meio do IP 177.174.204.249 localizado em Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brazil.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #c209d434ca741b75b4ee62b697ff8fd4307b26f825a04479e7cec83e4d50b377

https://valida.ae/5c896bef9e34c627aaf0df1c91e4cb30e31a20998c7c82369

https://www.autentique.com.br/
https://www.autentique.com.br/
https://valida.ae/5c896bef9e34c627aaf0df1c91e4cb30e31a20998c7c82369
https://valida.ae/5c896bef9e34c627aaf0df1c91e4cb30e31a20998c7c82369

