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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA 

 

CNS – CENTRAL DE NUCLEOS SILICIOSOS LTDA. 

 

Aos 10 (Dez) dias do mês de fevereiro de 2022 às 14:00 horas, pela plataforma virtual 

ClickMeeting, a empresa R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, nomeada nos autos do 

processo de Recuperação Judicial da empresa supracitada, tramitando perante a Vara 

única da comarca de Extrema/MG, sob o nº 5000268-91.2019.8.13.0251, neste ato 

representada pelo DR. CARLOS EDUARDO PRETTI RAMALHO deu início em 

CONTINUAÇÃO aos trabalhos da Assembleia Geral de Credores (AGC), instalada no dia 

17/11/2021 e que por deliberação da maioria, suspensa para está data. 

 

Os procedimentos para a realização da assembleia observaram os termos do edital de 

convocação disponibilizado na Imprensa Oficial, cujo teor encontra-se juntado nos autos 

da Recuperação Judicial. 

 

A lista dos credores participantes do ato segue em anexo e passa a fazer parte integrante 

desta ata.  

 

Informou ainda o Administrador Judicial que, de acordo com o disposto em Lei, os valores 

em moeda estrangeira foram convertidos pelo câmbio da véspera da data de instalação 

desta assembleia, ou seja, no dia 16/11/2021. 

 

Na sequência, para secretariar os trabalhos da assembleia, o Administrador judicial 

indicou a DRA. CLAUDIA SANDRINI, OAB/SP sob nº 296.054. 

 

Ato contínuo, tendo em vista a continuação independer de quórum para instalação, o 

Administrador Judicial declarou aberto os trabalhos, passando em seguida as orientações 

acerca dos procedimentos assembleares, quais sejam: (i) devido se tratar de ato por meio 

virtual, em caso de queda de conexão ou instabilidades de sistema, que permaneçam 

todos aguardando, pois todos serão conectados novamente; (ii) toda a assembleia está 

sendo gravada e transmitida via Youtube; (iii) primeiramente a palavra será dada ao 

advogado da Recuperanda para explanação acerca do Plano de Recuperação Judicial 

(PRJ); (iv) após explanação a palavra será aberta aos credores, os quais manifestarão a 

sua intenção de uso da palavra por meio do chat e, por ordem lhe será dada a 

oportunidade de manifestação por meio do vídeo; (v) eventuais ressalvas deverão ser 

encaminhadas até o final da assembleia para o e-mail 

cns@r4cempresarial.com.br, (vi) sanadas todas as dúvidas será aberta a votação, a qual 

será por meio de vídeo, onde o credor será chamado a manifestar verbalmente seu 

voto.    

   

Na sequência, o Administrador Judicial passou a palavra ao advogado da Recuperanda, 

DR. OTTO WILLY GUBEL para explanação acerca do Plano de Recuperação Judicial (PRJ).   

mailto:massafera@r4cempresarial.com.br
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Fazendo uso da palavra o DR. OTTO agradeceu a presença de todos e em seguida efetuou 

de modo geral um breve relato sobre a atual situação da Recuperanda. Também trouxe 

as razões do pedido de prorrogação feito nos autos da Recuperação Judicial, o qual foi 

feito, tendo em vista os impactos trazidos pela pandemia ocasionada pelo Covid-19, 

pedido este que foi indeferido. Consignou ainda que, em que pese seu pedido de 

prorrogação da assembleia tenha sido indeferido, a Recuperanda vem envidando todos 

seus esforços para cumprir com suas obrigações, o que vem sendo efetivamente feito. 

Informou que após diversas tratativas junto aos credores, a Recuperanda elaborou e 

disponibilizou a todos o segundo Aditivo ao Plano, o qual foi protocolado nos autos da 

recuperação judicial. Porém, embora o referido segundo Aditivo tenha sido elaborado 

com base nas negociações, especialmente instituições financeiras, houve necessidade de 

outros ajustes, sendo assim, com intuito de atender a todos os envolvidos de modo 

satisfatório e dentro da capacidade econômico-financeira da Recuperanda, foi 

protocolado nesta data nos autos da recuperação judicial o terceiro ADITIVO ao Plano. 

Por fim, o DR. OTTO apresentou todas as formas de pagamentos contidas no plano de 

recuperação judicial e seus respectivos aditivos, ressaltando a forma de pagamento às 

CLASSE I, II, III e VI, as quais constam no primeiro ADITIVO, o qual foi protocolado nos 

autos da recuperação judicial em 08/11/2021, explicou a cláusula de credor parceiro que 

consta no terceiro ADITIVO, protocolado nesta data, o qual anula o segundo aditivo. Em 

ato contínuo, consignou que acredita que   PRJ e seus aditivos (primeiro e terceiro 

aditivos) estão prontos a serem levados a votação nesta assembleia, se colocando ao final 

à disposição para eventuais esclarecimentos.  

 

Após as considerações feitas pelo DR. OTTO, o Administrador Judicial franqueou a palavra 

aos credores.   

 

O credor BANCO DO BRASIL, por sua representante DRA. FENANDA EUGENIO, considerou 

que foi encaminhada por e-mail à Recuperanda uma proposta de alteração ao Plano, 

sendo assim pergunta se foi apreciada.  

 

Tendo-lhe sido respondido pelo DR. OTTO que a proposta foi recebida, todavia em análise 

a proposta trazida, constata-se que não há consideráveis diferenças na proposta da 

recuperanda em comparação a proposta de alteração trazida pelo Banco, exceto com 

relação a correção e, quanto a correção, neste momento a Recuperanda não tem a 

possibilidade financeira de adequar o plano do modo ali sugerido, tendo em vista que a 

Recuperanda elaborou um plano dentro de sua capacidade econômico- financeira, bem 

como atendendo a diversas necessidades de diversas classes de credores, tudo dentro 

dos ditames da Lei e, adequar o Plano conforme a proposta do Banco, em que pese ser 

uma proposta digna, neste momento seria prejudicial a todos os demais credores, ou 

seja, prejudicial ao cumprimento na íntegra do Plano.  
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A DRA. LUANA ISOLA, advogada do credor KOREA TRADE INSURANCE CORPORATION 

(CLASSE III) e DE GOEYE ADVOGADOS ASSOCIADOS (CLASSE I), solicitou via chat a 

suspensão dos trabalhos por 30 (trinta) minutos para que pudesse contactar seu cliente.  

 

Não havendo nenhuma oposição, o Administrador Judicial suspendeu os trabalhos por 

30 minutos.  

 

As 14:53, retomando os trabalhos o Administrador Judicial indagou se mais algum credor 

gostaria de fazer uso da palavra. Não houve nenhuma manifestação.  

 

Não havendo mais nenhum credor interessado em fazer uso da palavra, o Administrador 

Judicial submeteu o Plano de Recuperação Judicial e seus Aditivos (primeiro e terceiro 

aditivos) à votação entre os presentes, chamando-os nominalmente e, após apuração, 

obteve o seguinte resultado:     

     

 
➢ Na CLASSE I – Trabalhista, do total da base de votação presente de 04 credores 

que perfazem o montante de R$933.642,83, todos votaram a favor do Plano, o 
que equivale a aprovação de 100% desta classe. 
   

➢ CLASSE II – Garantia Real, do total da base de votação presente de 01 credor que 
perfaz o montante de R$8.840.000,00, este votou favoravelmente ao Plano, o que 
equivale a aprovação de 100% desta classe. 
   

➢ CLASSE III – Quirografário do total da base de votação presente de 21 credores 
que perfazem o montante de R$37.494.645,33, votaram a favor do Plano 14 
credores no total de R$31.763.555,34, o que equivale a aprovação de 84,71% por 
valor e a 66,67% por credor desta classe.        
   

➢ CLASSE IV – Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, do total da base de 

votação presente de 01 credor que perfaz o montante de R$ 1.301,00, este votou 

favoravelmente ao Plano, o que equivale a 100% de aprovação desta classe. 

 

➢ Total Geral – (Classes I, II, III e IV), total da base de votação presente de 27 

credores que perfazem o montante de R$ 47.269.589,16, votaram a favor do 

Plano 20 credores no total de R$41.538.499,17, o que equivale a aprovação de 

87,88% por valor e a 74,07% por credor desta classe.        

 

 Após apuração o Administrador Judicial informou aos presentes que o Plano de 

Recuperação Judicial foi aprovado nas 04 (quatro) classes listadas, nos termos do 

art. 45 da Lei nº 11.101/05.   
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O credor BANCO BRADESCO, ao proferir seu voto deixou registrado em ata sua opção a 

cláusula de credor parceiro.  

 

Foram recepcionadas as ressalvas dos credores BANCO DO BRASIL, DOMINGOS 
FORTUNATO NETO, FRANCISCO FORTUNATO, BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS 
GERAIS S.A. BDMG e CAIXA ECONOMICA FEDERAL, as quais seguem em anexo e passam 
a fazer parte integrante desta ata. 
 

Dando continuidade, o Administrador Judicial indagou aos presentes se havia algum 

credor interessado na constituição do comitê de credores. Não houve nenhum credor 

interessado.     
 

Finalizando os trabalhos, o Administrador Judicial procedeu a leitura da ata, a qual 

foi aprovada por unanimidade entre os presentes.      

     

Pelo Administrador Judicial foram convidados os credores abaixo para aprovarem por 

meio de vídeo sua concordância com os termos desta ata.  

 

 

 

R4C Administração Judicial Ltda 
Dr. Carlos Eduardo Pretti Ramalho  
 
Advogada da Recuperanda 
Dr. Otto Willy Gubel e Dra. Carolina Fazzini (de acordo – vídeo) ok 
 
Secretária 
Dra. Claudia Sandrini  
 
Credor CLASSE I – Sergio Carlos Elias Neto e outro. 
Dra. Anna Carolina Santiago (de acordo – vídeo) ok 
 
Credor CLASSE I – De Goeye Advogados Associados 
Dra. Luana Isola (de acordo – vídeo) ok 
 
Credor CLASSE II – Banco Bradesco S.A. 
Dr. Luis Fernando Guerrero (de acordo – vídeo) ok 
 
Credor CLASSE III – Caixa Econômica Federal 
Dr. Felipe Marcal de Lacerda (de acordo – chat) ok 
 
Credor CLASSE III – Banco do Brasil S.A 
Dra. Fernanda Eugenio (de acordo – vídeo) ok  
 
Credor CLASSE IV – Brag Comércio de Parafusos Ltda- ME 
Dra. Anna Carolina Santiago (de acordo – vídeo) ok 
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Central de Nucleos Siliciosos LTDA

Assembleia Geral de Credores (AGC)  Continuação - 10/02/2022

Relação de credores presentes
 Classificação 

do Crédito 
 Valor R$  Procurador 

 Habili 

tação 

 

Presen

ça 

 Voto 

De Goeye Advogados Associados CLASSE I 447.664,02R$                  Luana Isola S S S

Edson Lemos De Alencar CLASSE I 25.834,20R$                    Anna Carolina Lima Santiago S S S

Nepomuceno Soares Sociedade De Advogados CLASSE I 431.794,06R$                  Anna Carolina Lima Santiago S S S

Sergio Carlos Elias Neto CLASSE I 28.350,55R$                    Anna Carolina Lima Santiago S S S

Banco Bradesco CLASSE II 8.840.000,00R$               Luis Fernando Guerrero   Fernando Augusto 

Ioshimoto   Luis Fernando Batista Hiar    Letícia 
S S S

A.S Azevedo Advogados E Associados CLASSE III 93.599,93R$                    Gilberto Spadin S S N

André Petroni Almeida CLASSE III 46.000,01R$                    Anna Carolina Lima Santiago S S S

Antonio Jeovanio Fernandes CLASSE III 1.600,00R$                       Anna Carolina Lima Santiago S S S

Banco Bradesco CLASSE III 21.754.370,18R$             Luis Fernando Guerrero   Fernando Augusto 

Ioshimoto   Luis Fernando Batista Hiar    Letícia 
S S S

Banco Caixa Economica CLASSE III 1.509.372,38R$               Felipe Marcal de Lacerda S S N

Banco De Desenvolv De Minas Gerais S.A. - Bdmg CLASSE III 215.274,60R$                  Sergio Eduardo Avila Batista S S N

Banco Do Brasil S/A CLASSE III 3.171.028,45R$               Fernanda Eugenio S S N

Biosfera Consultoria De Segurança E Meio Ambiente Ltda CLASSE III 2.394,14R$                       Anna Carolina Lima Santiago S S S

C&S - Camargo Santos Prestadora De Serviços Ltda CLASSE III 16.852,02R$                    Anna Carolina Lima Santiago S S S

Domingos Fortunato Neto CLASSE III 84.639,18R$                    Susana Santos dos Passos S S N

Franscisco Fortunato CLASSE III 90.959,66R$                    Susana Santos dos Passos S S N

Gama Securitizadora S.A CLASSE III 290.685,20R$                  Anna Carolina Lima Santiago S S S

Korea Trade Insurance Corporation (€1.083.047,78*6,4448 PTAX 16/11/2021) CLASSE III 6.764.054,64R$               Luana Isola S S S

Liliane Soraia Pereira CLASSE III 89.280,00R$                    Anna Carolina Lima Santiago S S S

Mega Premier Refeicoes E Servicos Ltda CLASSE III 20.467,60R$                    Anna Carolina Lima Santiago S S S

Nlmk South America Comercio De Aco Ltda CLASSE III 566.215,79R$                  Ana Paula Lauerti S S N

R.S. Rodrigues Viagens CLASSE III 4.581,15R$                       Anna Carolina Lima Santiago S S S

Sérgio Enout De Assunção CLASSE III 2.642.561,60R$               Anna Carolina Lima Santiago S S S

Sidnei Catalan Monitoramento CLASSE III 5.433,12R$                       Anna Carolina Lima Santiago S S S

Trubilhano Advogados CLASSE III 3.500,00R$                       Anna Carolina Lima Santiago S S S

Zloti Servicos E Assessoria Empresaria Ltda CLASSE III 121.775,68R$                  Anna Carolina Lima Santiago S S S

Brag Comercio De Parafusos Ltda - M CLASSE IV 1.301,00R$                       Anna Carolina Lima Santiago S S S

Total classe                  47.269.589,16 S S S
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Central de Nucleos Siliciosos LTDA

Assembleia Geral de Credores (AGC)  Continuação - 10/02/2022

 nº de  Crédito Total por 

Quadro Resumo - Quórum Credores Classe (2º Lista) Credor Valor Credor Valor Credor Valor Credor Valor Credor Valor Credor Valor

33             2.281.578,42             4 933.642,83                   4 933.642,83               -         -                         4                933.642,83               -             -                            4                933.642,83               

100,0% 100,00% 12,12% 40,92% 12,1% 40,92% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

1               8.840.000,00             1 8.840.000,00                1 8.840.000,00            -         -                         1                8.840.000,00            -             -                            1 8.840.000,00            

100,0% 100,00% 100,00% 100,00% 100,0% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

56             38.383.832,26           21 37.494.645,33              21 37.494.645,33          -         -                         21              37.494.645,33          7                5.731.089,99            14 31.763.555,34          

100,0% 100,00% 37,50% 97,68% 37,5% 97,68% 100,00% 100,00% 33,33% 15,29% 66,67% 84,71%

10             92.717,01                  1 1.301,00                       1 1.301,00                   -         -                         1                1.301,00                   -             -                            1 1.301,00                   

100,0% 100,00% 10,00% 1,40% 10,0% 1,40% 10,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Total Geral de Credores 100        49.598.127,69       27                47.269.589,16         27        47.269.589,16      -       -                     27           47.269.589,16      7             5.731.089,99        20            41.538.499,17      

100,0% 100,0% 27,00% 95,31% 27,0% 95,31% 100,00% 100,00% 25,93% 12,12% 74,07% 87,88%

Credores Classe IV (Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte)

 Desaprovação  Base para Votação  Aprovação 

Credores Classe III (Quirografários)

 Habilitações  Quórum 

Credores Classe I (Trabalhistas)

Credores Classe II (Garantia Real)

 ( - ) Abstenções 
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Assunto ENC: (CT1) - Proposta do Banco do Brasil - CNS - CENTRAL
DE NUCLEOS SILICIOSOS

De CNS | R4C Administração Judicial <cns@r4cempresarial.com.br>
Para agcvirtual@assembleiageraldecredores.com

<agcvirtual@assembleiageraldecredores.com>
Data 2022-02-10 14:24

Ressalva banco do brasil
 

 
De: fernanda.eugenio@bb.com.br <fernanda.eugenio@bb.com.br> Em nome de gecor.4978@bb.com.br 
Enviada em: quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 14:01 
Para: CNS | R4C Administração Judicial <cns@r4cempresarial.com.br> 
Cc: aleandrilli@bancodobrasil.com.br; fernanda.eugenio@bancodobrasil.com.br 
Assunto: (CT1) - Proposta do Banco do Brasil - CNS - CENTRAL DE NUCLEOS SILICIOSOS
 
 
Prezados, boa tarde!
 
Segue abaixo proposta do Banco do Brasil, a qual pedimos gentilmente que conste em ata de AGC a
ser realizada na data de hoje (10/02/2022):
 
 
1- Deságio: Sem deságio;
 
2- Carência:6 meses a contar a partir da AGC que aprovar o PRJ ;
 
3- Atualização do saldo devedor: TR + 0,7% ao mês, incidentes desde a data do pedido da RJ até a data da
aprovação do PRJ em AGC. Os encargos serão incorporados ao valor de capital;
 
4- Encargos financeiros: TR + 1,00% ao mês, incidentes sobre o saldo devedor total a partir da aprovação do PRJ
em AGC; 
 
a) Os respectivos valores de encargos financeiros incidentes no período de carência, serão incorporados ao saldo
devedor de capital da operação; 
 
b) Os encargos financeiros calculados após o período de carência deverão ser pagos de forma integral, juntamente
com as parcelas de capital. 
 
c) Referidos encargos básicos (correção/TR) e adicionais (juros/sobretaxa) serão calculados e capitalizados
mensalmente a cada data base da operação, assim como no vencimento antecipado e na liquidação da dívida.
 
5- Forma de pagamento: serão devidas 108 parcelas mensais e consecutivas (Sistema SAC), acrescida dos
encargos financeiros dispostos no item 4, os quais deverão ser pagos integralmente.
 
6- Inadimplemento: juros remuneratórios contratados para o período de adimplência, juros moratórios de 1% ao mês,
multa de 2%, admitido pelo prazo máximo de 30 dias do vencimento da parcela. Após esse período, sem que haja e
regularização do valor da parcela em aberto, o PRJ será considerado descumprido.
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7- Garantias: manutenção de todas as garantias anteriormente contratadas, mesmo considerando a novação da
dívida que ocorrerá com a aprovação do plano de recuperação judicial. 
 
- O Banco do Brasil S.A. discorda de qualquer tipo de novação das dívidas e extinção da exigibilidade dos créditos
perante os coobrigados/fiadores/avalistas, conforme previsto no art. 49, § 1.º, da Lei 11.101/2005. 
 
8- IOF: Na contabilização das operações incidirá IOF, na forma da legislação vigente.
 
9- Descumprimento de PRJ: Em caso de descumprimento do PRJ, deverá ser observado o art. 61°, § 1° de que a
recuperação judicial será convolada em falência;
 
10 -  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, conforme previsto no art. 50, § 1.º, da Lei 11.101/2005;
 
11- A Presente proposta não tem condão de caracterizar modificativo ao PRJ
 
Atenciosamente,
 
Alessandra Andrilli                              Fernanda Eugenio
Gerente de Relacionamento              Assistente
_____________________
☎(11) 4297-4125 
✉ gecor.4978@bb.com.br
4978-6 Gecor Varejo Recuperação Judicial 
Unidade de Cobrança e Reestruturação de A�vos Operacionais - Banco do Brasil S/A

mailto:genac.varejo.ing@bb.com.br
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Assunto ENC: OBJEÇÃO EXPRESSA AO PLANO - AGC - 10.02.2022 às
14h - Recuperação Judicial de CNS - CENTRAL DE NUCLEOS
SILICIOSOS EIRELI - Processo nº 5000268-
91.2019.8.13.0251 - Credores Domingos Fortunato Neto e
Francisco Fortunato

De CNS | R4C Administração Judicial <cns@r4cempresarial.com.br>
Para agcvirtual@assembleiageraldecredores.com

<agcvirtual@assembleiageraldecredores.com>
Data 2022-02-10 13:59

Vitor, segue ressalva.
 

 
De: Susana Passos <susana.passos@russosociedade.adv.br>  
Enviada em: quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 09:45 
Para: CNS | R4C Administração Judicial <cns@r4cempresarial.com.br> 
Assunto: OBJEÇÃO EXPRESSA AO PLANO - AGC - 10.02.2022 às 14h - Recuperação Judicial de CNS - CENTRAL DE
NUCLEOS SILICIOSOS EIRELI - Processo nº 5000268-91.2019.8.13.0251 - Credores Domingos Fortunato Neto e
Francisco Fortunato
 
Prezados, bom dia!!
 
Conforme solicitado na cadeia de e-mails abaixo, como será realizada hoje (10/02/2022) a AGC,
informo, para fins de constar na ata que os credores Francisco Fortunato, CPF nº  035.598.188-
26 e Domingos Fortunato Neto, CPF nº 008.040.518-52, apresentam objeção expressa a parte
final da cláusula 10.1.1 do Plano de Recuperação Judicial, que assim prediz: “A aprovação do
referido Plano implicará na liberação dos terceiros e garantidores a quaisquer títulos conforme
dispõe o Código Civil em seus artigos 364 e 366, isto é, os fiadores, avalistas e garantidores serão
exonerados das garantias prestadas anteriormente, de modo que permanecerão responsáveis
solidariamente pelas dívidas novadas pelo Plano de Recuperação Judicial, as quais somente
poderão ser executadas em caso de inadimplemento do Plano de Recuperação Judicial, conforme
autoriza o art. 61, §2º da LFRE.”. Posto que os credores não concordam com liberação de
qualquer garantia.

 

Até mais tarde! 

 
 

Cordialmente, 

 

Susana Passos 

Rua Augusta, 1.168, cj. 41 

Consolação, São Paulo/SP 

CEP 01304-001 

+ 55 11 3151-5210 
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russosociedade.adv.br 

 

 
 

De: CNS | R4C Administração Judicial <cns@r4cempresarial.com.br> 
Enviado: segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022 17:48 
Para: Susana Passos <susana.passos@russosociedade.adv.br> 
Assunto: RES: AGC - 10.02.2022 às 14h - Recuperação Judicial de CNS - CENTRAL DE NUCLEOS SILICIOSOS EIRELI -
Processo nº 5000268-91.2019.8.13.0251 - Credores Domingos Fortunato Neto e Francisco Fortunato
 
Prezada Dra. Susana, boa tarde.
 
Se não houver alteração de procurador do credor não é necessário o reenvio da documentação.
 
Em relação à ressalva, pedimos a gen�leza de que a mesma seja enviada no dia da assembleia.
 
No mais, ficamos à disposição.
 
A�.,
 
R4C Administração Judicial
 
De: Susana Passos <susana.passos@russosociedade.adv.br>  
Enviada em: quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 12:15 
Para: CNS | R4C Administração Judicial <cns@r4cempresarial.com.br> 
Assunto: AGC - 10.02.2022 às 14h - Recuperação Judicial de CNS - CENTRAL DE NUCLEOS SILICIOSOS EIRELI -
Processo nº 5000268-91.2019.8.13.0251 - Credores Domingos Fortunato Neto e Francisco Fortunato
 
Prezados, boa tarde!
 
Na próxima semana, terá a continuidade da AGC, outrora iniciada em 10/11/2021 às 10h.
 

Questiono se é necessário reenviar a documentação, diante do fato de se tratar de
continuação.
 
Em tempo, e conforme cadeia de e-mails abaixo, datado de 20.10.2021, reitera para fins de
constar em ata, em atenção ao item “n” do edital de convocação para a Assembleia, objeção a
parte final da cláusula 10.1.1 do Plano de Recuperação Judicial.
 
Os credores Francisco Fortunato, CPF nº  035.598.188-26 e Domingos Fortunato Neto, CPF nº
008.040.518-52, apresentam objeção expressa, para fins de constar na ata da AGC a parte que
assim prediz: “A aprovação do referido Plano implicará na liberação dos terceiros e garantidores a
quaisquer títulos conforme dispõe o Código Civil em seus artigos 364 e 366, isto é, os fiadores,
avalistas e garantidores serão exonerados das garantias prestadas anteriormente, de modo que
permanecerão responsáveis solidariamente pelas dívidas novadas pelo Plano de Recuperação
Judicial, as quais somente poderão ser executadas em caso de inadimplemento do Plano de
Recuperação Judicial, conforme autoriza o art. 61, §2º da LFRE.”
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Posto que os credores não concordam com liberação de qualquer garantia.

 

 

Cordialmente, 

 

Susana Passos 

Rua Augusta, 1.168, cj. 41 

Consolação, São Paulo/SP 

CEP 01304-001 

+ 55 11 3151-5210 

russosociedade.adv.br 

 

 
 

De: Susana Passos <susana.passos@russosociedade.adv.br> 
Enviado: terça-feira, 9 de novembro de 2021 18:15 
Para: CNS | R4C Administração Judicial <cns@r4cempresarial.com.br> 
Assunto: RES: AGC - Recuperação Judicial de CNS - CENTRAL DE NUCLEOS SILICIOSOS EIRELI - Processo nº 5000268-
91.2019.8.13.0251 - Credores Domingos Fortunato Neto e Francisco Fortunato
 
Prezados, boa noite!
 
Conforme anexo, foi deferida a substituição da FORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS pelos credores Domingos Fortunato Neto e Francisco Fortunato, inclusive para
fins de participação na assembleia-geral, com direito a voto, nos termos do artigo 39 da Lei nº
11.101/05, devendo ser retificada a relação de credores nesse ponto.
 
Oportuno destacar que já foram enviadas as documentações de estilo em tempo e modo.
 
Posto isso, aguarda o link para acesso a Assembleia Geral de Credores a se realizar dia
10/11/2021 às 10h.
 
Cordialmente,
 
Susana Passos
Rua Augusta, 1.168, cj. 41
Consolação, São Paulo/SP
CEP 01304-001
+ 55 11 3151-5210
russosociedade.adv.br
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De: CNS | R4C Administração Judicial <cns@r4cempresarial.com.br>  
Enviada em: quinta-feira, 4 de novembro de 2021 18:38 
Para: Susana Passos <susana.passos@russosociedade.adv.br> 
Assunto: RES: AGC - Recuperação Judicial de CNS - CENTRAL DE NUCLEOS SILICIOSOS EIRELI - Processo nº 5000268-
91.2019.8.13.0251 - Credores Domingos Fortunato Neto e Francisco Fortunato
 
Prezada Dra. Susana, boa tarde.
 
Acusamos recebimento do e-mail.
 
Cumpre esclarecer que qualquer alteração na relação de credores, considerando a fase em que o processo se
encontra, poderá ser feita somente após deliberação do juízo da Recuperação Judicial.
 
Compulsando os autos da Recuperação Judicial observamos que até o presente momento não houve decisão a
respeito do pedido de subs�tuição processual do crédito listado em favor de FORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS, de modo que a administração judicial encontra-se impossibilitada de promover a re�ficação
pretendida.
 
Assim, para fins de deliberação na assembleia geral de credores o crédito permanecerá em nome de FORT FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.
 
Ficamos à disposição para eventuais dúvidas.
 
A�.,
 
R4C Administração Judicial
 

De: Susana Passos <susana.passos@russosociedade.adv.br>  
Enviada em: quarta-feira, 20 de outubro de 2021 12:15 
Para: CNS | R4C Administração Judicial <cns@r4cempresarial.com.br> 
Assunto: AGC - Recuperação Judicial de CNS - CENTRAL DE NUCLEOS SILICIOSOS EIRELI - Processo nº 5000268-
91.2019.8.13.0251 - Credores Domingos Fortunato Neto e Francisco Fortunato 
Prioridade: Alta
 
AO ADMINISTRADOR JUDICIAL
R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA LTDA.
 
DOMINGOS FORTUNATO NETO, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 008.040.518-52,
residente e domiciliado na rua Capitão Alberto Mendes Junior, 606, apto 91, Água Fria, CEP
02335-011, São Paulo/SP e FRANCISCO FORTUNATO, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº
035.598.188-26, residente e domiciliado rua Joaquim José Esteves, 99 Casa 2, Alto da Boa
Vista, CEP 04740-000, São Paulo/SP, neste ato representados por seus Advogados (Procurações
no id. num. 198916813 e 108916814), nos autos da Recuperação Judicial da empresa CNS –
Central de Núcleos Siliciosos Eireli, sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
02.609.387/0001-03, tombado sob o nº 5000268-91.2019.8.13.0251, vêm, expor e requerer o
quanto segue.
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Conforme petição e documentos acostados aos autos no id. num. 108916799 e seguintes e que
envia anexo (doc. 01), a FORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,
anterior credora do processo supramencionado, consistia em um fundo constituído sob a forma
de condomínio fechado, que, contudo, foi liquidado, e os títulos do referido foram devidamente
distribuídos entre os cotistas, conforme as cotas de cada um.
 
Para fins de votação da Assembleia Geral de Credores, bem como para fins de recebimento do
crédito de R$ 175.764,07 (cento e setenta a cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais e sete
centavos) em si, requerem a substituição do credor FORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS, conforme requerido nos autos do processo, para os credores já
indicados (doc. 01).
 
Em atenção ao edital de convocação para a Assembleia Geral de Credores, a se realizar no dia
10 de novembro de 2021, às 10h em 1ª Convocação, e, em 2ª Convocação desta, para o dia 17
de novembro de 2021, às 10h, vêm indicar a representante que participará do ato, em nome de
cada um dos peticionantes, conforme documento anexo (doc. 02).

 
Credores: Francisco Fortunato, CPF nº   035.598.188-26 e Domingos Fortunato Neto, CPF nº
008.040.518-52.

 
Representante: Susana Santos dos Passos, OAB/SP 344.858, RG nº 47.692.558-7, CPF nº
397.363.568-41; e-mail: susana.passos@russosociedade.adv.br; Telefone: + 55 (11) 9-7562-
9868.
 
Por fim, em atenção ao item “n” do edital de convocação para a Assembleia, vem apresentar
objeção para fazer constar em ata da Assembleia Geral de Credores, a objeção a parte final da
cláusula 10.1.1 do Plano de Recuperação Judicial.
 
Os credores Francisco Fortunato, CPF nº  035.598.188-26 e Domingos Fortunato Neto, CPF nº
008.040.518-52, apresentam objeção expressa, para fins de constar na ata da AGC a parte que
assim prediz: “A aprovação do referido Plano implicará na liberação dos terceiros e garantidores a
quaisquer títulos conforme dispõe o Código Civil em seus artigos 364 e 366, isto é, os fiadores,
avalistas e garantidores serão exonerados das garantias prestadas anteriormente, de modo que
permanecerão responsáveis solidariamente pelas dívidas novadas pelo Plano de Recuperação
Judicial, as quais somente poderão ser executadas em caso de inadimplemento do Plano de
Recuperação Judicial, conforme autoriza o art. 61, §2º da LFRE.”
 
Aguardo a confirmação de recebimento do presente e-mail, com as documentações supra.
 
Cordialmente,
 
Susana Passos
Rua Augusta, 1.168, cj. 41
Consolação, São Paulo/SP
CEP 01304-001
+ 55 11 3151-5210
russosociedade.adv.br
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Assunto ENC: (CT1) - Ressalvas do Banco do Brasil - CNS - CENTRAL
DE NUCLEOS SILICIOSOS

De CNS | R4C Administração Judicial <cns@r4cempresarial.com.br>
Para agcvirtual@assembleiageraldecredores.com

<agcvirtual@assembleiageraldecredores.com>
Data 2022-02-10 15:00

Segue ressalva do Banco do Brasil S.A.
 

 
De: fernanda.eugenio@bb.com.br <fernanda.eugenio@bb.com.br> Em nome de gecor.4978@bb.com.br 
Enviada em: quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 14:59 
Para: CNS | R4C Administração Judicial <cns@r4cempresarial.com.br> 
Cc: aleandrilli@bancodobrasil.com.br; fernanda.eugenio@bb.com.br 
Assunto: (CT1) - Ressalvas do Banco do Brasil - CNS - CENTRAL DE NUCLEOS SILICIOSOS
 
Prezados, boa tarde! 
 
Encaminhamos abaixo, ressalvas do Banco do Brasil, as quais solicitamos que conste na ata da
Assembleia Geral de Credores realizada nesta data 10/02/2022:
 

- O Banco do Brasil S.A. discorda de qualquer tipo de novação das dívidas e extinção da exigibilidade 

dos créditos perante os coobrigados/fiadores/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 integral do PRJ, reservando-se o direito de ajuizar a
cobrança judicial dos créditos em face destes, nos termos do §1º do art. 49 da LRE;

 

- A 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, conforme previsto no art. 50, § 1.º, da Lei 11.101/2005;

 

- Na contabilização das operações incidirá IOF, na forma da legislação vigente. 
 
Atenciosamente,
 
Alessandra Andrilli                                     Fernanda Eugenio
Gerente de Relacionamento                     Assistente
_____________________
☎(11) 4297-4125 
✉ gecor.4978@bb.com.br
4978-6 Gecor Varejo Recuperação Judicial 
Unidade de Cobrança e Reestruturação de A�vos Operacionais - Banco do Brasil S/A

mailto:genac.varejo.ing@bb.com.br
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Assunto ENC: Ressalva na ata da AGC
De CNS | R4C Administração Judicial <cns@r4cempresarial.com.br>
Para agcvirtual@assembleiageraldecredores.com

<agcvirtual@assembleiageraldecredores.com>
Data 2022-02-10 14:59
Prioridade Mais alta

Segue ressalva de Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG
 

 
De: Sergio Eduardo Avila Ba�sta <sergiob@bdmg.mg.gov.br>  
Enviada em: quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 14:58 
Para: CNS | R4C Administração Judicial <cns@r4cempresarial.com.br> 
Assunto: Ressalva na ata da AGC 
Prioridade: Alta
 
Boa tarde.
 
Solicito a inserção na ata da AGC da seguinte ressalva:
 
 
O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG não concorda com a concessão de deságio ou prêmio de
pontualidade em seu crédito, o qual reputa abusivo (70%) e das condições de pagamento previstas no plano de
recuperação judicial,  reservando-se o direito de ajuizar e prosseguir nas ações e demais medidas de cobrança em
face dos coobrigados/avalistas/ fiadores, mantendo-se preservados seus direitos em relação às garan�as
reais/fidejussórias previstas nos instrumentos de crédito, garan�as essas que não serão novadas com eventual
aprovação do plano de recuperação judicial. Discorda veementemente da supressão e/ou ex�nção das obrigações
dos coobrigados/avalistas/ fiadores, ainda que o plano de recuperação judicial eventualmente aprovado seja ou
esteja sendo cumprido,  conforme o art. 59 da Lei 11.101/05 e Súmula 581 do Superior Tribunal de Jus�ça.
 
Grato.
 
At,
 

SÉRGIO EDUARDO ÁVILA BATISTA 
Advogado – OABMG 56.674
Gerência Recup. Contenciosa de Crédito 
Superintendência Jurídica 
T +55 31 3219 8807  
http://www.bdmg.mg.gov.br

 
 

"As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo
protegido por lei. Caso você a tenha recebido por engano, favor no�ficar o remetente e, em seguida, apagá-la. Seu
uso, cópia ou divulgação não autorizados são expressamente proibidos e serão tratados conforme a legislação
vigente. Este ambiente está sujeito a monitoramento."

http://www.bdmg.mg.gov.br/
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Assunto ENC: Recuperação Judicial - CNS - CENTRAL DE NUCLEOS
SILICIOSOS LTDA - AGC 10/02/2022 - Manifestação da
Caixa Econômica Federal

De CNS | R4C Administração Judicial <cns@r4cempresarial.com.br>
Para agcvirtual@assembleiageraldecredores.com

<agcvirtual@assembleiageraldecredores.com>
Data 2022-02-10 15:10

Segue ressalva de Caixa Econômica Federal
 

 
De: Agencia Empresarial Divinopolis/MG <ag4258@caixa.gov.br>  
Enviada em: quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 15:08 
Para: CNS | R4C Administração Judicial <cns@r4cempresarial.com.br> 
Assunto: Recuperação Judicial - CNS - CENTRAL DE NUCLEOS SILICIOSOS LTDA - AGC 10/02/2022 - Manifestação da
Caixa Econômica Federal
 
E-mail classificado como #PUBLICO
 
À R4C Administração Judicial
 

Prezados,

1. Venho por meio deste registrar a manifestação da Caixa Econômica Federal no Plano de Recuperação Judicial
da empresa CNS - CENTRAL DE NUCLEOS SILICIOSOS LTDA

 I. Reprovar o Plano de Recuperação Judicial apresentado juntamente com seus adi�vos;

II. Reprovar a apresentação de Plano alterna�vo por parte dos Credores;

III. Reprovar sem análise de mérito, caso sejam apresentados e colocados em votação, novos parâmetros,
adi�vos, versões ou contrapropostas ao PRJ vigente, sem que haja tempo hábil para análise e governança
interna;

IV. Manter as manifestações da CAIXA, em caso de sucessivas suspensões da AGC e/ou da apresentação de
outras versões de Planos de Recuperação Judicial, sem que haja alterações substanciais à estrutura e às
condições de pagamento ou, em havendo, sejam essas iguais ou piores em relação ao PRJ analisado ou não
haja tempo hábil para análise conforme fluxo interno;

V.  Reprovar a suspensão da(s) AGC(s);

1. Deverão ser anexados ao processo as seguintes ressalvas:

I)A CAIXA reserva-se a prerroga�va 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 garan�a real em relação mesmos;

II)A CAIXA discorda da ex�nção das execuções judiciais e da liberação de penhoras e constrições legalmente
cons�tuídas, se for o caso;

III)A CAIXA discorda da votação de novo plano de recuperação judicial ou contraproposta ao plano de
recuperação judicial vigente sem a concessão de tempo hábil (pelo menos 30 dias) para análise e
governança interna, fato que úl�ma seu voto pela rejeição do plano de recuperação judicial, sem
manifestação de mérito;

IV)A CAIXA ressalva que, a fim de que possa deliberar adequadamente em seus órgãos internos de
governança pela aprovação ou rejeição de qualquer minuta ou versão de plano de recuperação judicial
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apresentado nos autos, seja um plano consolidado ou um plano individual de qualquer Recuperanda, precisa
de pelo menos 30 dias contados da data de sua apresentação nos autos;

1. Me mantenho à disposição
 
Felipe Marçal de Lacerda
Gerente de Clientes e Negócios II
Agência Empresarial Poços de Caldas
 


