
ATA DA ASSEMBLÉIA-GERAL DE CREDORES DETERMINADA PELO JlÍZO 

DA PRIMEIRA VARA cíVEL DE ITATIIlA, ESTADO DE sAo PALLO, NOS 

At:T08 DA AÇÃO DE REClíPERAÇAo JUDICIAL AJUIZADA POR SAMBA 

INTERNE I DO BRASIL LTDA. CNPJ (l4,2~9,800/0001-25 E AUl1JADA SOB 'I' 

28L0l,2009,()()8379-4/()oooor 000, n' de Ordem L756/2010_ DEVlDAME"iTf' 

CONVOCADA ATRAVÉS DE EDITAL publicado no DIÁRIO DA JlJSTIÇ.i\O 

ELLrRÔNICO DO TRIBUNAL DE lL'ST1Çi\ DO ESTADO DE SÃO PAULO DO 

DíA 28/09i2010, 

O Dr. Rolff Milal\i de Carvalho. advogado, OAB/SP &4.441, administrador 

judicial da rocupcrunda SAMBA !l\TERNFT DO BRASIL LTDA, CNPl 

04.289.800!OOOl~:25. no dia 17 (dez-cssete) de novembro de dois mil e dez, as onze 

horas. na Rua AugU5ta, nt) 1836, 6° andar, São Paulo/SP, abriu 05 trabalhos da 

assembléia-geral de credores (segunda convocação) convocada para que os l:rcdorcs 

<.lÇJrovem, rejeitem ou modifiquem {) plano de recuperação judícial apresentado pcio 

Je\'~or (art, 35. 1, LRI;) e que se encontra acostado aos aUTOS da recuperação iudida!, 

us 11::. 7171764, complementado por aditivo posteriormeme apresentado pelo devedor. 

assumindo a condição de Presidente dos trabalhos (art. 37. caput, da LRF) c 

dcsígnando-mco VI!-:rCIGS FÉLIX BARDT, OABISP 286385_ RFPRESE'iTANDO O 

CREDOR BANCO BRADESCO S/A, como secretãrio (1h'1. 37), passando-se a verificar 

os credore::. presentes, habilitados para a participação no ato a"semblcar, com a colheita 

d.as respectivas assinaturas, passando~se ti veriticar o quorum de presenças, computados 

pelo vaior (art. 37, § 2°, c/e art. 39, caput, LRF). ~endo observado da lista de assinaturas. 

-,jllC segue anexa, que a única classe de credores eXIstente ti a classe dos credores 

quirografârios corrcsponde a 83,40%, com credore5 presemes, instalando-se o ato 

assemblear. passando-se a debater o pJano originai e seu aditivo, lendu, ao final, 

advindo a proposição pelo credor BA:"{CO SANTANDER S/A c BANCO ABN REAL 

S/A de que a carência fosse reduzida para dez mcs>::s, explicilando que os valores dos 

créditos consolidados na data do ajuizamento da recuperação s~ja acrescido da taxd 

su.te desde esse marco até final pagamento, inclusive sçndo utitlzado ;;:5$(' critério 

rara fins de apurar os valores dos juros a ser pagos nos doze meses seguintes ao término 

do pr8Y'o de careuçla, ç também para a apuração do:> juros no p-:::riodo de pagamentos do 
./~ ~ é5 ""':::;z:",,,,,"~m,., "~O ,: ~ 



principal mais encargos de trinta e seis meses, previsto no aditivo de 17/09/2010, tendo 

o devedor al1uido a moditicação propoSta, sem mais questionamentos passotl~$e a 

votação, obs\!rvando-sc qUé por quantíficação de crédito ocorreu rejeição por 59,3ü?'ÍJ e 

por credores presentes deu~se a aprova(,:ão pelo voto de três credores e rejeição por dois 

cr,,'Xiores, destacando-se que votaram cinco credores quirografários, devendo ser 

obscn:ado que lodos os credores qU\! aprovaram (j plano ressa.h-aram que a apn.1vação 

não implicava liberação dos garantidores, ou seja, a novação a ser produzida pela 

hom.ologação do piano beneficiará apenas (} devedor, não produzindo qualquer efeito 

jurídit:o sobre as obrigações do(s) garanridor(cs), Por ser expressão da verdade tirmo a 

presente ata que segue assinada por mim, VINICIUS FÉLIX BARD!. OAB/SP 286385 

(Secretario), pelo Presiden1e da As<;embléia~Gcral de Credores, pelo devedor e por 02 

(dois) credores da classe votante (art. 37, 9 7'), abaixo mencionados. São Paulo, 17 de 

novembro de 2.010. 
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