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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL DAS EMPRESAS: APINOX MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

EIRELI – EPP. E DE APITEC MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA .– AUTOS Nº  

0005814-91.2018.8.16.0017– 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ - 

PARANÁ - 1ª CONVOCAÇÃO – 23 DE JUNHO DE 2021. 

 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho de 2021 (dois mil e vinte e um), às 

14:00 horas, por intermédio da Plataforma Digital ASSEMBLEX, reuniram-se 

em Assembleia Geral de Credores (“AGC”), em Primeira Convocação, os 

credores das empresas APINOX MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – 

EPP. e DE APITEC MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. ("Recuperandas"), 

designada nos autos de Recuperação Judicial n° 0005814-91.2018.8.16.0017, 

em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Paraná, para 

deliberarem, nos termos do art. 35, inciso I, alíneas “a”, “b” e “f” da Lei 

11.101/2005 ("LRE"), sobre: a) aprovação, rejeição ou modificação do Plano de 

Recuperação Judicial apresentado na sequência 91.1 dos autos; b) deliberação 

sobre a constituição do comitê de credores e escolha dos seus membros; c) 

qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores, e adoção 

de medidas necessárias à implementação do plano de recuperação, conforme 

convocação realizada por edital veiculado no DJe/TJPR, no dia 27º (vigésimo 

sétimo) de maio de 2021 (dois mil e vinte e um), edição nº 2979, nos termos do 

art. 36 da LRE.  

Registra-se que os credores presentes, devidamente habilitados e em 

condições de votar, nos termos do art. 37, §§ 3º e 4º da LRE, formalizaram seu 

credenciamento e acesso à Plataforma Digital ASSEMBLEX, conforme Laudo 

gerado pela referida plataforma, o qual segue anexo e passa a fazer parte 

integrante desta ata. 

Assumiu a presidência da AGC, nos termos do art. 37 da LRE, o Dr. Carlos 

Eduardo Buchweitz, OAB/PR nº 19.939, pessoa física, na forma do art. 21, 

parágrafo único, da LRE, declarando aberta a AGC em 1ª Convocação. 
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O Administrador Judicial esclareceu aos credores presentes que 

excepcionalmente, em razão da pandemia de COVID-19, foi deferida a 

realização do conclave de credores na forma virtual, a fim de dar sequência à 

marcha processual e evitar maiores delongas. Ressaltou ainda que o ato está 

sendo gravado e transmitido simultaneamente pela Plataforma YouTube, no 

canal da empresa Assemblex: https://youtu.be/tvJvlhURrRs, possibilitando 

assim o acompanhamento por todos os interessados, bem como, dos credores 

devidamente credenciados, que poderão se manifestar, via voz e texto, na 

plataforma digital. 

Ato contínuo, o AJ convidou qualquer dos credores ou procuradores 

devidamente constituídos e presentes para secretariar a AGC. Como não 

houve aceitantes do convite, o AJ indicou como Secretária a estagiária e 

estudante de Direito, Marcela Koster CPF:139.623.129-35 na qualidade de 

auxiliar do AJ o que foi aceito pelos credores presentes. 

O AJ apresentou os membros da mesa composta pelo: (i) os advogados das 

Recuperandas, Dr. Marco Antônio Domingues Valadares, OAB/PR nº 40.819 e 

o Dr. Caique Miguel Camargo Nascimento, OAB/PR nº 103.681, (ii) pela 

Secretária; e (iii) o Administrador Judicial. 

Na sequência, o AJ passou a fazer verificação dos credores presentes em 

condição de serem computados no quórum de instalação desta AGC, sendo 

constatada a presença de 00 (zero) credores da Classe I – Trabalhistas 

credenciados, cujos créditos representam 00% da totalidade de créditos da 

classe; o comparecimento de 02 (dois) credores na Classe III - Quirografários, 

cujos créditos representam 17,95% do total dos créditos relacionados na 

classe; e na Classe IV – ME/EPP, houve o credenciamento de 00 (zero) 

credores, os quais representam 00% dos créditos relacionados na classe. 

Em observância ao disposto no art. 37, §2º, da LRE, foi declarada pelo AJ a 

falta de quórum suficiente para instalação da AGC em 1ª Convocação. Diante 

disso, o Administrador Judicial advertiu os credores que: (i) a AGC será aberta 

e instalada em 2ª Convocação no próximo dia 07 (sete) de julho de 2021, com 

início do credenciamento às 13:00 horas e abertura dos trabalhos às 14:00 
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horas, quando será realizada com a presença de qualquer número de credores; 

(ii) estão dispensados da apresentação de novos instrumentos de 

representação aqueles credores que já o fizeram para a 1ª Convocação, 

salientando-se que para acesso à plataforma ASSEMBLEX, onde se realizará o 

conclave, deverá ser utilizado o mesmo link já enviado quando da 1ª 

Convocação; (iii) está reaberto o prazo para os demais credores apresentarem 

instrumentos de representação ao AJ, nos termos do explicitado no edital de 

convocação da AGC, e também conforme previsto no art. 37, §4º da LRE. As 

habilitações poderão ser entregues no escritório da AJ ou também via e-mail, 

no endereço eletrônico: apinox.aptec@buchweitz.com.br. 

Pela sequência foi pedida a palavra pelo advogado da Recuperanda Dr. Marco 

Antônio Domingues Valadares o qual informou que o número reduzidos de 

credores presentes na Assembleia se deve ao esforço dos coobrigados em 

compor com os mesmos para a solução do processo judicial, acreditando que 

na próxima assembleia será possível o encerramento do processo de 

Recuperação na forma do artigo 52, § 4º da Lei nº 11.101. 

Depois de tudo, a Secretária promoveu a leitura desta Ata, que, aprovada por 

unanimidade entre os presentes, segue assinada digitalmente na forma do art. 

37, §7º, da Lei nº 11.101/2005. Assim, o AJ declarou encerrados os trabalhos 

às 14: horas. 

 

Administrador Judicial:  

Carlos Eduardo Buchweitz, OAB/PR nº 19.939 

 

 

 

Secretária:  

Marcela Koster CPF:139.623.129-35 
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Advogados das Recuperandas  

 

 

 

Marco Antônio Domingues Valadares, OAB/PR nº 40.819 

 

 

 

 

Credores – Classe III (Quirografários) 

 

 

Banco do Brasil, 

Carlos Rangel da Silva, inscrito no CPF/MF nº 276.849.968-43;  

 

 

Banco Santander (Brasil) S/A, 

Gustavo Cilião de Almeida, OAB/PR nº 91.068. 

 

 

 

 

 

Carlos S

Gustavo A

Marco V
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