
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EDITORA CENTRAL LTDA.  

CONTINUAÇÃO DA r CONVOCAÇÃO 

Aos 04 (quatro) dias do mês de maio de 2018, às 14:00 horas, com 
segunda chamada às 14:15 horas, a ADMINISTRADORA JUDICIAL 
- Valor Consultores Associados Ltda., neste ato representada pelo 
Dr. Cleverson Marcel Colombo, OAB/PR n° 27.401, nomeada nos 
autos de Recuperação Judicial n° 0025090-79.2016.8.16.0017, em 
trâmite na ia  Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região 
Metropolitana de Maringá — Paraná, proposto pela empresa 
EDITORA CENTRAL LTDA., no Auditório da Euro Administradora 
de Condomínios, situado na Avenida João Paulino Vieira Filho, n° 
625, 16° andar, Edifício New Tower Plaza II, nesta Comarca, deu 
continuidade aos trabalhos da Assembleia Geral de Credores, 
inicialmente instalada e suspensa no dia 14 de dezembro de 2017, 
retomada e suspensa no dia 20 de março de 2018, devido 
apresentações de modificativos ao Plano de Recuperação Judicial. 

Os credores presentes e em condições de votar neste ato 
assinaram a lista em anexo, que passa a fazer parte integrante 
desta Ata. 

Fizeram-se presentes credores das Classes constantes da Tabela 
abaixo reproduzida: 

Créditos, 	- 
relaclonadosrliS) 

Credores 
relacionados 

(n") 
Créditos presentes 

(R$) , , 
Credores 

presentes (ri 

Créditos 
presentes 

(%) 

Credores 
presentes 

(%) 
CLASSE' R$432.145,84 178 R5248.146,72 94 57,42% 52,81% 

CLASSE II R$1.125.313,71 1 R$1.125.313,71 1 100,00% 100,00% 

CLASSE III R$8.596.479,90 50 R$470757638 19 54,76% 38,00% 

CLASSE IV R683.319,88 22 R$55.910,10 14 67,10% 63,64% 

TOTAIS 
R$ 

10.237.259,33 
251 

R$ 
6.136.946,91 

128 59,95% 51,00% 

Em princípio, a Administradora Judicial convidou qualquer dos 
credores presentes para secretariar esta Assembleia, como não 
houve aceitantes do convite, indicou como Secretário o advogado 
Fábio Roberto Colombo, OAB/PR n° 43.382, que foi aceito pelos 
presentes na Assembleia. Dando continuidade aos trabalhos, a 
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Administradora Judicial apresentou os membros da mesa diretora, 
composta pelos advogados da Recuperanda, Dr. Roger Deivis 
Leite, OAB/PR n° 35.571 e Dr. Márcio Rodrigo Frizzo, OAB/PR n° 
33.150, pelo Secretário e pelo representante da AJ. 

A Administradora Judicial comunicou aos credores presentes que o 
crédito em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no valor de 
R$-28.237,61 (vinte e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e 
sessenta e um centavos), constante da Classe II (Garantia Real) da 
relação de credores apresentada pela AJ no mov. 257.2, foi 
alterado para a Classe III (Quirografário), em razão de decisão 
proferida na data de 25/04/2018, nos autos de Impugnação de 
Crédito n°0021104-83.2017.8.16.0017, em trâmite na 1° Vara Chiei 
do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá — 
Paraná. 

Na sequência, o Administrador Judicial expôs que a assembleia tem 
como objetivo a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem 
do dia: a) aprovação ou rejeição da modificação ao plano de 
Recuperação Judicial apresentado no mov. 480.2 e aditivo juntado 
no mov. 532.2. 

Antes de passar a palavra aos procuradores da RECUPERANDA 
para exposição dos aditivos ao PRJ, já protocolados nos autos. 
Pediu a palavra a procuradora do credor ITAU UNIBANCO S.A., 
para propor alterações no aditivo ao PRJ (abaixo descritas). 
Passado a palavra ao Representante da Recuperanda, o Dr. Marcio 
Rodrigo Frizzo, solicitou um intervalo de 15 (quinze) minutos ao 
Administrador Judicial, para que fossem discutidas com a 
Recuperanda e demais Credores as referidas alterações, o que foi 
aceito pelos presentes. 

Decorrido este tempo, foram integralmente aceitas pela 
Recuperanda as proposições do credor ITAU UNIBANCO S.A. As 
alterações afetam apenas o credor hipotecário e os credores 
trabalhistas, não tendo qualquer reflexo ou alteração quanto aos 
credores quirografários e da Classe IV. 

Assim, fica incluído através desta Ata de Assembleia o ADITIVO III 
om  !ementar ao Plano de Recuperação (mov. 83), ao Plano de 
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Aditivo I (mov. 480), e ao Plano aditivo II (mov. 532) que passa 
a conter o seguinte: 

     

  

1 - Termos aditivos as CLASSES I (Trabalhista) e CLASSE I1 
ÇGarantia Real) 

Este ADITIVO RI visa modular, EXCLUSIVAMENTE, os pagamentos 
dos credores da Classe II — Garantia Real e Classe 1 - Trabalhista, sem qualquer 
prejuízo do já estipulado para as demais Classes quanto ao proposto no PRJ 
ADITIVO 1 e seus aditivos: 

a) Os credores da Classe II (Garantia Real) sofrerão um deságio de 42% 
(quarenta e dois por cento) no valor de seus créditos, sujeitos e não 
sujeitos aos efeitos da presente Recuperação Judicial, 
obrigatoriamente. Os saldos serão pagos nos moldes do presente 
aditivo (III); 

b) Os credores da Classe II (Garantia Real) deverão ser pagos 
integralmente, após o deságio previsto no item "a" deste aditivo (III), 
através dos valores auferidos com a venda dos imóveis das matrículas 
n°. 44.754 e n°. 2.869, do 1° CRI da Comarca de Maringá/PR (sede da 
Recuperanda); 

c) A venda deverá ocorrer em até 12 (doze) meses, a contar do mês 
subsequente ao da decisão que homologar o plano de recuperação 
judicial, através do procedimento previsto no ADITIVO II (mov. 
532.2), mais especificamente nos itens 1.1., e 1.2., e 1.3., e 1.4., e 1.5. 

Os prazos previstos nos itens 1.1., e 1.2., e 1.3., e 1.4. (do aditivo 
II — mov. 532.2), passam a ser de 45 (quarenta e cinco) dias, e o prazo 
remanescente, ficará disponível para o item 1.5. (venda direta), sendo 
que o prazo total para a alienação dos imóveis não poderá ser superior 
a 12 (doze) meses, a contar do mês subsequente ao da decisão judicial 
de homologação do plano de recuperação; 

Os prazos previstos acima (no item c.1) correrão 
independentemente da ocorrência ou não do trânsito em julgado da 
decisão homologatória do plano de recuperação judicial, e o 
procedimento de alienação dos imóveis deverá se realizar ainda que 
contra referida decisão judicial tenha sido interposto recurso; 

d) Ocorrendo a venda dentro dos 12 meses, o montante arrecadado com 
venda, deverá ser assim destinado: 
i) Em primeiro lugar, para o pagamento dos credores com garantia rea 
(tanto os créditos concursais como os extraconcursais que, igualmente 
tiverem garantia hipotecária), sendo destinado ao MI Unibanco S/A o 
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montante de R$ 2.553.000,00 (dois milhões quinhentos e cinquenta e 
três mil reais), cujo valor já sofreu o deságio previsto no item "a" 
deste, mais honorários advocaficios a serem fixados em acordos 
firmados entre as partes, cujo valor não poderá ultrapassar o 
percentual de 10% (dez por cento) do valor pago ao credor, os quais, 
igualmente, serão adimplidos mediante os recursos obtidos com a 
venda dos imóveis; ii) Na hipótese de reforma da decisão proferida no 
incidente de Impugnação de Crédito n° 0021104-83.2017.8.16.0017, 
parte dos valores obtidos com a venda também serão destinados ao 
pagamento do saldo de R$-16.377,81 (dezesseis mil, trezentos e 
setenta e sete reais e oitenta e um centavos), já desagiado (item "a" 
deste), em favor da Caixa Econômica Federal. 

Do saldo o montante de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos 
mil reais) será utilizado para pagamento dos créditos, na seguinte 
ordem: i) credores listados na Classe I (Trabalhista); ii) salários e 
verbas trabalhistas em atraso, impostos e contribuições previdenciárias 
parte do empregado (extraconcursais); iii) rescisões trabalhistas em 
atraso (extraconcursais); iv) FGTS; v) INSS parte empregador; vi) 
apôs a quitação dos valores anteriormente mencionados, eventual 
saldo remanescente deverá ser utilizado para o pagamento da folha de 
salário mensal da empresa, dos meses subsequentes a homologação do 
plano; 

Após os pagamentos anteriores, eventual saldo poderá ser 
utilizados para quitação de tributos necessários à expedição de 
certidões negativas necessárias à transferência do imóvel. 

O Saldo remanescente dos itens "d.I", "d.2" e "d.3" serão 
depositados em conta corrente da Recuperanda, para sua utilização da 
atividade da empresa, como capital de giro, para compra de matéria-
prima e demais despesas de sua atividade vedado Qualquer 
distribuição aos sócios. 

Os valores dos itens "d.1" e "d.2" serão depositados pelo 
adquirente dos imóveis, em conta judicial, e será levantado pelos 
respectivos credores através de alvará judicial. 

e) Se não ocorrer a venda do imóvel dentro do prazo de 12 (doze) meses, 
a contar do mês subsequente ao da decisão judicial de homologação 
do plano de recuperação, os pagamentos da Classe II deverão se dar 
da seguinte forma: i) Se o percentual de deságio previsto na alínea "a" 
acima, no valor do crédito concursal (listado na relação de credores do 
art. 7.0, § 2.°, da Lei 11.101/2005), dividido em 96 (noventa e seis) 
parcelas mensais e sucessivas, iniciando a primeira no dia 25, do 13° 
mês seguinte da data da decisão que homologar o plano 
recuperacional, com incidência de TR mensal, mais 2% (dois 
cento) de juros ao ano, a contar do mês seguinte da data da deci 
homologatória. ii) Créditos extraconcursais, nos termos do ac 
judicial; 
e.1) nesta hipótese (caso a alienação dos imóveis não ocorra) fi 
mantida a garantia real prestada, tanto para os créditos concursa 
quanto para os créditos extra concursais (sujeitos e não sujeitos a 
efeitos da recuperação judicial em questão);  
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o Se não ocorrer a venda do imóvel dentro do prazo de 12 (doze) meses, 
e enquanto esta não ocorrer, os credores da Classe I (Trabalhista) 
deverão receber mensalmente, as parcelas dos créditos concursais, na 
proporção de 1/12 (doze parcelas), vencendo-se a primeira no dia 25 
do mês subsequente a publicação da decisão que homologar o plano 
recuperacional; 
Ficam mantidas as garantias pessoais e fidejussórias que tenham sido 
prestadas aos créditos da classe II. 

Assim, fica alterado o Plano de Recuperação Judicial e seus aditivos, 
todos constante dos autos, tão somente nas condições expostas acima, 
ficando revogada ou alterada, qualquer disposição em contrário, ao 
presente aditivo, denominado ADITIVO III. Também permanecem 
inalteradas as condições previstas no plano originário (mov. 83), 
Aditivo I (mov. 480) e Aditivo II (mov. 532) que não confiitarem com 

presente aditivo. 

Após a exposição da proposição acima, pediu a palavra a 
procuradora do credor — BANCO DO BRASIL S.A., solicitando a 
suspensão desta Assembleia pelo prazo de 30 (trinta) dias para 
melhor avaliação do credor quanto ao anteriormente proposto. 

A Administradora Judicial esclareceu que diante da atual situação 
financeira da empresa, faz-se necessário dar celeridade ao término 
desta fase do processo de Recuperação Judicial, pois, já houve 
sucessivas suspensões do ato com o objetivo de resolver o 
impasses existentes com os credores. 

Em face do adiantado da hora (17:30) e de ter ultrapassado o 
horário limite da reserva do espaço em que se realiza esta 
Assembleia, a Administradora Judicial solicitou que todos os 
presentes se deslocassem para uma sala auxiliar (1301 — 
Centercoob) no 13° andar do mesmo endereço e local, o que foi 
aceito por todos os presentes. 

Após ter transcorrido mais de 1:30 horas de intervalo 
deI. ações entre a RECUPERANDA e os credores present 
retorno, foi apresentado o item 2 ao presente ADITIVO III (a 
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transcrito), apresentado pela RECUPERANDA e aceito pelos 
credores presentes nesta Assembleia. 

2 - Termo aditivo ao Credor Parceiro (Financeiro). 

Neste ato a Recuperanda acrescenta e modifica os termos do item 5, do 
ADITIVO 1 (mov. 480), nos seguintes termos: 

2. a) Do valor da venda dos imóveis das matrículas n°. 44.754 e n°. 2.869, 
do 1° CRI da Comarca de Maringá/PR (sede da Recuperanda), será 
destinado ao credor parceiro, o montante de 10% (dez por cento) do valor 
recebido com a venda de tais bens. 

O pagamento desta fração se dará na seguinte condição: i) no prazo de 10 
(dez) dias após o recebimento dos valores pela Recuperanda, sendo que 
estes valores precisam estar disponíveis (para livre movimentação) 
Recuperanda, e cumulativamente; ii) após o pagamento dos valores 
recebidos com a venda dos bens, e após os pagamentos dos itens "dl" 
(Garantia Real) e "d2" (Trabalhista) e "d3" (Tributário referente as certidões 
relacionadas à transferência dos imóveis). Em sendo insuficiente este saldo, 
deverá ser compensado nas parcelas (do pagamento do saldo dos imóveis) 
imediatamente seguintes. 

Neste ato também foi solicitado a todos os credores financeiros da Classe III 
(Quirografário) se possuem interesse em se habilitarem como "Credores 
Parceiros", tendo apenas o Banco do Brasil S.A. optado por ser "Credor 
Parceiro" nos termos do item 5, do ADITIVO 1 (mov. 480). A 
Administradora Judicial questionou mais uma vez os demais credores 
financeiros presentes se possuem interesse em se habilitarem na condição de 
credor parceiro como o BANCO DO BRASIL S.A, os quais se 
manifestaram de forma negativa. A adesão do BANCO DO BRASIL S A 
foi aceita pela Recuperanda. 

A Administradora Judicial esclarece que os termos proposto no 
"ADITIVO III" (acima transcrito), modificando o quanto anteriormente 
fora apresentado pela RECUPERANDA no Plano de Recuperação 
Judicial, é uma decisão soberana da Assembleia Geral de 
Credores, pois, tal atribuição a ela compete, a teor do disposto 
art. 35, I, da Lei n°11.101/2005. 

Encerrados os debates, a Administradora Judicial colocou o P

', 

de Recuperação Judicial com seus aditivos (I — seq. 480; II — s 
532 e 	— acima transcrito) em votação, o qual obteve 
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APROVAÇÃO dos credores em condições de votar na seguinte 
proporção: 

N. Cabeça Crédito 
CLASSE I -Votos a Favor 94 100,00% R$ 	248.146,72 100,00% 
CLASSE I - Votos Contra 0 0,00% R$ 0,00% 
CLASSE I - Abstenções O R$ 

CLASSE II - Votos a Favor 1 100,00% R$ 	1.125.313,71 100,00% 
CLASSE II - Votos Contra O 0,00% R 0,00% 
CLASSE II - Abstenções O RS 

CLASSE III- Votos a Favor 15 83,33% R$ 	3.419.384,79 74,88% 
CLASSE III - Votos Contra 3 16,67% R$ 	L147.268,53 25,12% 
CLASSE III - Abstenções 1 R$ 	140.923,06 

CLASSE IV - Votos a Favor 1.4 100,00% R$ 	55.910,10 100,00% 
CLASSE IV - Votos Contra O 0,00% RS 0,00% 
CLASSE IV - Abstenções O RS 

Dessa forma, consoante o art. 45 da Lei n° 11.101/2005, o Plano 
de Recuperação Judicial, com seus aditivos, foi APROVADO 
pela maioria quantitativa (cabeça) e qualitativa (valor) dos 
credores das Classes I (Trabalhista), II (Garantia Real), III 
(Quirografário) e IV (ME e EPP), e seguirá para apreciação 
judicial, nos termos do art. 58 da LRF. 

Considerações finais e ressalvas: Pelo representante da CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, pediu para fazer constar que: "reserva-se 
no direito de executar/cobrar judicialmente a divida de 
sócios/avalistas e não liberar nenhuma das garantias prestadas 
visando maximizar a recuperação de crédito. Em relação à decisão 
noticiada pela Administradora Judicial em relação ao processo de 
Impugnação de Crédito n° 0021104-83.2017.8.16.0017, que 
reclassificou o seu crédito no valor de R$-28.237,61 (vinte e oito mil, 
duzentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos) para 
quirografário, a credora reserva-se ao direito de recorrer no prazo 
da lei". O BANCO DO BRASIL S.A., solicitou constasse em at a 
ressalva de que "na contabilização das operações incidirá 10F, 
forma da legislação vigente". 

Depois de tudo, a ADMINISTRADORA JUDICIAL promoveu 
tura desta ATA, que, aprovada por unenimi ade entre 
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Administrad 

Valor 

Clever 

sso hdos •a.. 

Marcel Colombo, OAB/PR 27.401 

presentes, segue assinada por quem de direito para deliberação 
judicial. 

Assembleia encerrada às 19:59 horas, que foi gravada em áudio e 
vídeo, estando seu conteúdo em poder da Administradora Judicial à 
disposição dos credores e demais interessados. 

Secretário: 

Fábio Ro mbo, OAB/PR 43.382 

Advogado da Recup 

Mareio Rodrigo Pra 	 033.150 

Credores — Classe (tr.41151” 

Aldo Bue,  • 	 n° 826.654.869-20 

tra- 
Talita Noquele,,M 1.539-69 



G & CIA LTDA - ME 

Mauro Teixeira Liutti, OAB/PR 74.409 

IAS ESPORT LTDA - ME 

Daniel Valadares, OAB/PR 69.896 

Credor — Classe II (garantia real) 

NIBANCO S.A. 

dertamargo, OAB/PR n° 80.384 

Credores — Classe III (quirografários) 

\ N  i ‘1/44‘ \ 
r Camargo, OAB/PR n° 80.384 
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BANCO DO BRASIL 

Rosinéia Diana Balbin • 	 • -15 

Credores — Classe IV (ME e EPP) 

BANCO S.A. 
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