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EIDT/CIRIEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE  

ELEVAÇÃO LTDA ‘em Recuperação Judicial’ 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES 

2ª CONVOCAÇÃO: 19-08-2021, 19-10-2021 E 17-11-2021 

 

 

1. Data, Horário e Local: Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e 

um, às 14 (quatorze) horas da tarde, de forma virtual, pela plataforma digital zoom, em 

atenção à convocação do ilustrado juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeirinha/RS, 

nos autos da recuperação judicial processada pelo eproc 5004394-41.2020.8.21.0086.  

 

2. Presenças: Neste ato, os credores e procuradores devidamente habilitados no prazo 

legalmente estatuído e constante no edital de convocação, mediante login com usuário e 

senha, acessaram o ambiente virtual pela plataforma zoom, sendo emitido relatório pelo 

sistema de aplicativo da Sentinela Adm Judicial, certificado como lista de presença 

(documento anexo). A Recuperanda se fez presente por seu procurador legal Dr. Cristiano 

Antunes Rech, inscrito na OAB/SC 35.889. 

 

3. Informações iniciais: Após a admissão dos credores e procuradores habilitados foi 

transmitido vídeo da Sentinela Administradora Judicial contendo as orientações para a 

solenidade, sendo que a presente solenidade está sendo transmitida ao vivo pelo youtube 

https://youtu.be/gLoyJuzKUyc 

 

4. Trabalhos e deliberações:  

A Presidente da mesa virtual declarou aberta a continuidade da segunda convocação da 

Assembleia Geral de Credores iniciada em 19-08-2021, com continuidade em 19-10-2021 e 

na presente data. A Administradora Judicial informou que a ata será redigida por sua equipe 

e os trabalhos serão secretariados pelo Dr. Paulo Rogério Nascimento, procurador do 

credor Mecatron Jundiaí Instalação e Manutenção Industrial Ltda. A Administradora Judicial 

passou a palavra ao procurador da Recuperanda, que informou ter protocolado modificativo 

ao plano de recuperação judicial (Evento 180), que necessitou de novas alterações ao plano 

de recuperação judicial, que foram encaminhadas por e-mail a Administradora Judicial. O 

novo modificativo ao plano de recuperação judicial foi disponibilizado no chat. O procurador 

da Recuperanda explanou as modificações ao plano de recuperação judicial. O credor 
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Banco do Brasil questionou as condições de pagamento dos credores com garantia real e 

quirografário, tendo o procurador da Recuperanda esclarecido a forma de pagamento, 

conforme itens 2 e 3 da cláusula VIII do modificativo ao plano de recuperação judicial 

apresentado durante o conclave. O procurador do Banco do Brasil pontuou que não se 

opõe que a fluência do prazo de pagamento na classe II ocorra a partir da homologação do 

plano de recuperação judicial (e não aprovação). O procurador do Banco Bradesco 

questionou se as alterações foram apenas em relação a forma de pagamento, tendo o 

procurador da Recuperanda esclarecido que foi acrescentada a situação tributária, a 

possibilidade de encaminhamento dos dados bancários por correspondência eletrônica e 

alteração dos valores conforme relação de credores apresentada pela Administradora 

Judicial. O procurador do Banco Bradesco questionou quando começam a fluir o prazo 

daqueles credores que possuem impugnação/ habilitação de crédito, restando esclarecido 

que os prazos começam a fluir da homologação em relação aos créditos já arrolados, 

considerando o montante relacionado, sendo que eventual diferença será alvo de ajuste nas 

parcelas. O procurador do Banco Bradesco questionou a sistemática de amortização das 

parcelas, tendo o procurador da recuperanda esclarecido que as amortizações serão 

realizadas pelo sistema SAC e a correção será feita pelo valor das parcelas. O procurador 

do Banco Itaú questionou se a cláusula das garantias em relação aos coobrigados será 

mantida ou não, tendo o procurador da Recuperanda informado que a referida cláusula será 

excluída, com a manutenção das garantias originalmente contratadas. O Banco Bradesco 

pontuou divergências em relação a correção dos créditos, tendo o procurador da 

Recuperanda esclarecido que o plano possui normal geral e específica e, no caso do credor 

quirografário, será aplicada a cláusula específica. O credor Banco Bradesco solicitou a 

suspensão do conclave por 20 (vinte) minutos, tendo a Administradora Judicial questionado 

se os demais credores presentes estavam de acordo, obtendo a concordância dos 

presentes. A Administradora Judicial solicitou que a Recuperanda já efetuasse os ajustes 

ao modificativo ao plano de recuperação judicial, tendo o procurador da empresa 

concordado em apresentar as 15 (quinze) horas e 10 (dez) minutos. O conclave foi 

suspenso no período compreendido entre às 14 (quatorze) horas e 34 (trinta e quatro) 

minutos até às 15 (quinze) horas e 12 (doze) minutos. Retomados os trabalhos, a 

Recuperanda apresentou o modificativo ao plano de recuperação judicial ajustado que foi 

disponibilizado no chat e será anexado a presente ata (documento anexo). A Administradora 

Judicial solicitou que os dados bancários sejam encaminhados a Recuperanda 

(financeiro@ciriex-abus.com.br) e em cópia para claudete@administradorajudicial.adv.br  
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Levada a votação o modificativo do plano de recuperação judicial do (Evento 180), 

acrescido das alterações apresentadas durante o conclave (documento anexo), obteve-se 

o seguinte resultado:  

 

A Administradora Judicial informou que a ata será encaminhada pela plataforma autentique 

por correspondência eletrônica e, após coletadas as assinaturas, será disponibilizada no 

site http://administradorajudicial.adv.br/recuperacao-judicial/eidt-ciriex-comercio-e-industria-

de-sistemas-de-elevacao-ltda-em-recuperacao-judicial/, sendo que, no prazo legalmente 

estatuído, será juntada ao processo de recuperação judicial. Antes de finalizar, a 

Administradora Judicial questionou a Recuperanda se os dados bancários devem ser do 

credor, tendo a recuperanda informado que sim, salvo a ausência de conta bancária do 

mesmo. 

 

5. Consignações: Os Bancos Bradesco, Banrisul e Banco do Brasil encaminharam 

consignações por correspondência eletrônica que serão anexadas a presente ata. O Banco 

Bradesco solicitou que fosse desconsiderado o ponto da ressalva em relação a novação em 

relação aos coobrigados, tendo em vista a exclusão da cláusula. 

 

6. Encerramento: Lida e encerrada a presente ata, às 15 (quinze) e 55 (cinquenta e cinco) 

minutos, que foi aprovada pelos presentes e assinada digitalmente pela Presidente da 

Mesa, pelo procurador da recuperanda e 02 (dois) credores de cada uma das classes I, II, 

III e IV. 
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** folha de assinaturas 

 

 

   Novo Hamburgo, 17 de novembro de 2021. 

 

_______________________________                      _______________________________ 

Srª. Presidente da Mesa                                             Secretário 

Claudete Figueiredo                                                   Paulo Rogério Nascimento 

 

_______________________________ 

Recuperanda 

Dr. Cristiano Antunes Rech 

 

_______________________________                       

Alessandra Machado Rodrigues (classe I)                  

 

_______________________________                      _______________________________ 

Banco do Brasil S/A (classe II)                                   Itaú Unibanco S/A (classe II) 

 

_______________________________                       _______________________________ 

Banrisul (classe III)                                                      Caixa Econômica Federal (classe III) 

 

_______________________________                       _______________________________ 

João Gaspar Leal Morais (classe IV)                           Patropeças Ind. de Peças (classe IV) 

 

Alessandra R

Assinado eletronicamente

Cristiano R

Erik D João V

Éverson R Francisco M
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HISTÓRICO

17 nov 2021
16:10:53

Claudete Figueiredo criou este documento. (Empresa: Sentinela Administradora Judicial, E-mail:
claudete@administradorajudicial.adv.br, CPF: 687.811.050-53)                                      

17 nov 2021
16:11:23

Claudete Figueiredo (Empresa: Sentinela Administradora Judicial, E-mail:
claudete@administradorajudicial.adv.br, CPF: 687.811.050-53) visualizou este documento por meio do IP
201.2.146.35 localizado em Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul - Brazil.

17 nov 2021
16:11:29

Claudete Figueiredo (Empresa: Sentinela Administradora Judicial, E-mail:
claudete@administradorajudicial.adv.br, CPF: 687.811.050-53) assinou este documento por meio do IP
201.2.146.35 localizado em Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul - Brazil.

17 nov 2021
16:12:32

Alessandra Machado Rodrigues (E-mail: alessandra.mrod@gmail.com, CPF: 017.198.810-81) visualizou este
documento por meio do IP 187.71.146.171 localizado em Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brazil.

17 nov 2021
16:12:43

Alessandra Machado Rodrigues (E-mail: alessandra.mrod@gmail.com, CPF: 017.198.810-81) assinou este
documento por meio do IP 187.71.146.171 localizado em Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brazil.

18 nov 2021
11:00:40

Paulo Rogério Nascimento  (E-mail: prnjundiai@uol.com.br, CPF: 149.979.738-90) visualizou este
documento por meio do IP 179.217.89.65 localizado em Sumaré - Sao Paulo - Brazil.         

18 nov 2021
11:01:22

Paulo Rogério Nascimento  (E-mail: prnjundiai@uol.com.br, CPF: 149.979.738-90) assinou este documento
por meio do IP 179.217.89.65 localizado em Sumaré - Sao Paulo - Brazil.            

18 nov 2021
13:30:45

Cristiano Antunes Rech (E-mail: cristiano@fncadvocaciaempresarial.com.br, CPF: 017.532.340-26)
visualizou este documento por meio do IP 177.54.56.114 localizado em Urussanga - Santa Catarina - Brazil.

18 nov 2021
13:37:48

Cristiano Antunes Rech (E-mail: cristiano@fncadvocaciaempresarial.com.br, CPF: 017.532.340-26) assinou
este documento por meio do IP 177.54.56.114 localizado em Urussanga - Santa Catarina - Brazil.

17 nov 2021
17:52:52

Erik Tavares Domingues (E-mail: eriktdomingues@hotmail.com, CPF: 349.927.058-71) visualizou este
documento por meio do IP 177.25.202.54 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil.    

17 nov 2021
17:53:06

Erik Tavares Domingues (E-mail: eriktdomingues@hotmail.com, CPF: 349.927.058-71) assinou este
documento por meio do IP 177.25.202.54 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil.       

17 nov 2021
16:24:38

João Victor da Veiga  (E-mail: joao.veiga@oliveiraeantunes.com.br, CPF: 080.308.899-09) visualizou este
documento por meio do IP 187.72.86.10 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil.

17 nov 2021
16:24:46

João Victor da Veiga  (E-mail: joao.veiga@oliveiraeantunes.com.br, CPF: 080.308.899-09) assinou este
documento por meio do IP 187.72.86.10 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil.

18 nov 2021
10:40:26

Éverson Pinto Rossi  (E-mail: everson.rossi@gmail.com, CPF: 009.387.680-77) visualizou este documento
por meio do IP 191.221.158.120 localizado em Canoas - Rio Grande do Sul - Brazil.   

18 nov 2021
10:41:54

Éverson Pinto Rossi  (E-mail: everson.rossi@gmail.com, CPF: 009.387.680-77) assinou este documento
por meio do IP 191.221.158.120 localizado em Canoas - Rio Grande do Sul - Brazil.      
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Francisco Ronsoni Mendes (E-mail: franciscoronsoni@gmail.com, CPF: 000.885.900-03) visualizou este
documento por meio do IP 189.6.213.236 localizado em Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brazil.

17 nov 2021
23:47:38

Francisco Ronsoni Mendes (E-mail: franciscoronsoni@gmail.com, CPF: 000.885.900-03) assinou este
documento por meio do IP 189.6.213.236 localizado em Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brazil.

17 nov 2021
17:12:37

Cesar Augusto Da Silva Rodrigues (E-mail: cesarrodrigues@ymail.com, CPF: 408.395.080-34) visualizou este
documento por meio do IP 189.6.250.132 localizado em Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brazil.
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17:12:54

Cesar Augusto Da Silva Rodrigues (E-mail: cesarrodrigues@ymail.com, CPF: 408.395.080-34) assinou este
documento por meio do IP 189.6.250.132 localizado em Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brazil.
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