
ATA DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES VIRTUAL

1ª CONVOCAÇÃO

Aos  22  dias  do  mês  de  abril  de  2021,  às  14:00  horas,  a

Administração Judicial da empresa POSTO DE COMBUSTÍVEIS FOPPA

LTDA.  (POSTO  FOPPA),  o  escritório  VON  SALTIÉL  ADVOCACIA  &

CONSULTORIA  EMPRESARIAL,  sob  responsabilidade  do  seu  sócio

AUGUSTO  VON  SALTIÉL,  nomeado  nos  autos  do  processo  de

Recuperação Judicial proposto por esta empresa junto à 3ª Vara Cível

da  Comarca  de  Bento  Gonçalves/RS,  tramitando  sob  o  número

5000154-92.2019.8.21.0005/RS, deu início, em primeira convocação,

aos trabalhos da Assembleia-Geral de Credores (AGC), realizada  em

ambiente virtual. 

O  Administrador  Judicial  informou,  inicialmente,  os

procedimentos  que  serão  adotados  durante  a  AGC  virtual.  Em

seguida,  comunicou  que  a  assembleia  de  credores  somente  será

instalada em primeira convocação se estiverem presentes credores

que  representem  mais  da  metade  dos  créditos  de  cada  classe,

computados  pelo  valor,  nos  termos  do  art.  37,  §2º  da  lei  n.º

11.101/05.  Após,  indicou  o  credor  BANCO  DO  BRASIL,  por  seu

representante legal, sr. Carlos Rangel da Silva, inscrito no CPF sob o

n.° 276.849.968-43, para secretariar virtualmente esta Assembleia, o

que foi aceito, bem como dois credores de cada classe para assinar a

ata ao final.   

Dando  continuidade  aos  trabalhos,  o  Administrador  Judicial

apresentou  o  quórum  presente:  na  classe  II  –  Garantia  Real,

representada  por  100%  do  total  dos  créditos;  na  classe  III  –

Quirografários, representada por 13,51% do total dos créditos.   

Desta forma, dada a insuficiência de quórum, o Administrador

Judicial  deixou  de  instalar  a  Assembleia-Geral  de  Credores  em



primeira convocação, cuja ordem do dia era “a aprovação, rejeição ou

modificação  do  plano  de  recuperação  judicial”,  haja  vista  que  os

credores  presentes não são titulares  “(...)  de mais da metade dos

créditos  de  cada  classe,  computados  pelo  valor  (...)”,  conforme

preconiza o art. 37, § 2º, da lei 11.101/2005.

Assim, informou que a segunda convocação ocorrerá no dia 6

de maio de 2021, às 14:00 horas, em ambiente virtual da plataforma

Clickmeeting, com qualquer quórum, conforme edital de convocação

publicado.

 

Ressalta-se,  no entanto,  que o  seguinte  credor  apresentou a

ressalva abaixo: 

a)  Banco  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul: “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 previstas em Lei.”

Após,  o  Administrador  Judicial  realizou  a  leitura  da  ata,  que

resultou aprovada por unanimidade entre os presentes e assinada por

quem de direito. 

Diante  de  nada  mais  ter  sido  requerido,  pelo  Presidente  foi

determinado  o  encerramento  da  presente  Ata  de  Assembleia  de



Credores que vai redigida por mim, Secretário _______________________,

foi  lida  e  encerrada  e  vai  assinada  pelo  Presidente,  pelo

Representante das Recuperandas e por 2 (dois)  membros de cada

classe de credores presentes.

Bento Gonçalves/RS, 22 de abril de 2021.

VON SALTIÉL ADVOCACIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL
Administração Judicial

POSTO DE COMBUSTÍVEIS FOPPA LTDA.
Procurador da recuperanda

FELLIPE BERNARDES DA SILVA
OAB/RS 89.218

           Classe II – Garantia Real

BANCO DO BRASIL S/A
Procurador do credor

CARLOS RANGEL DA SILVA

Classe III – Quirografário

BANCO DO BRASIL S/A
Procurador do credor

CARLOS RANGEL DA SILVA

BANRISUL S/A
Procurador do credor  

ANDRÉ R. SANTOS DE LIMA

Carlos S

Carlos S

Carlos S André l

Assinado eletronicamente

Augusto S
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