ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS
EMPRESAS
BIOENERGIA DO BRASIL S/A E
CENTRAL DE ALCOOL LUCELIA LTDA.
Aos 25 (VINTE E CINCO) dias do mês de NOVEMBRO de 2020, as 15:00 horas, pela
plataforma virtual clickmeeting, a empresa R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA,
nomeada nos autos do processo de Recuperação Judicial das empresas supracitadas,
tramitando perante a 1ª Vara Cível do Foro de Lucélia/SP, sob o nº 100187264.2019.8.26.0326, neste ato representada pelo DR. MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS E
DR. CARLOS EDUARDO PRETTI RAMALHO, deu início em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO aos
trabalhos da Assembleia Geral de Credores (AGC).
Os procedimentos para a realização da assembleia observaram os termos do edital de
convocação disponibilizado na Imprensa Oficial, as fls. 176 do DJE datado de
09/11/2020, cujo teor encontra-se as fls. 3061/3063 dos autos da Recuperação Judicial.
A lista dos credores participantes do ato segue em anexo e passa a fazer parte integrante
desta ata.
Para secretariar os trabalhos da assembleia, o Administrador judicial indicou a DRA.
CLAUDIA SANDRINI, advogada, inscrita na OAB/SP sob nº 296.054.
Ato contínuo, o Administrador Judicial informou o quórum presente, ressaltando que os
valores em moeda estrangeira foram convertidos de acordo com a cotação do dólar
extraída do site do Banco Central na data de 24/11/2020, qual seja:
CLASSE I – TRABALHISTA, do total de 7 credores listados que perfazem o montante de
R$ 217.323,73, encontra-se presente apenas 01 credores que perfazem o montante de
R$ 42.857,15, o que equivale a 19,72% dos créditos listados nesta classe.
CLASSE II – GARANTIA REAL, do total de 09 credores listados que perfazem o montante
de R$ 157.029.786,31, encontram-se presentes 08 credores que perfazem o montante
de R$ 148.674.012,54, o que equivale a 94,68% dos créditos listados nesta classe.
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO, do total de 183 credores listados, que perfazem o
montante de R$ 57.473.795,99, encontram-se presentes 15 credores que perfazem o
montante de R$ 47.786.892,84, o que equivale a 83,15% dos créditos listados nesta
classe.
CLASSE IV – EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPRESA, do total de 75 credores
listados, que perfazem o montante de R$ 550.604,98, não se encontra nenhum credor
presente.
Tendo em vista disposição legal contida no parágrafo 2ª do artigo 37ª da Lei 11.101/05,
que “a assembleia será instalada com a presença de mais da metade dos credores, de

cada classe computadas por valor”, e diante da constatação da insuficiência de quórum,
conforme acima colacionado, em obediência ao comando legal a assembleia não se
instalou.
Ato continuo, o Administrador Judicial declarou prejudicados os trabalhos informando
os presentes que estes já saem convocados para a realização desta Assembleia em
SEGUNDA CONVOCAÇÃO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2020, NA MESMA
PLATAFORMA E HORÁRIO, (novo Link Convite será enviado a todos credores
credenciados e ouvintes) estando dispensados da apresentação de nova procuração
aqueles que já o fizeram para a primeira convocação, com a reabertura de prazo para
todos os demais credores.
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 suas assinaturas virtuais.

Dr. Mauricio Dellova De Campos e Dr. Carlos Eduardo Pretti Ramalho
R4C Administração Judicial Ltda.

Dr. Jorge Henrique Mattar (de acordo – vídeo) ok
Advogado da Recuperanda

Dra. Claudia Sandrini (de acordo – vídeo)
Secretária
Dr. Thiago Aurichio Espósito (de acordo – vídeo) ok
CLASSE I – Carlos De Paula Gomes
Dra. Valeska Fernandes Lucchi (de acordo – vídeo) ok
CLASSE II– Syngenta Proteção De Cultivos Ltda
Dra. Vivian Castellan Bernardino (de acordo – vídeo) ok
CLASSE II– Amerra Agri Multi Strategy Fund, Lp e outros
Dra. Nathália Nunes Ponteli (de acordo – vídeo) ok
CLASSE III – Banco Bradesco Sa
Dr. Dirceu Carreto (de acordo – vídeo) ok
CLASSE III – Czarnikow Group Limited

