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BREVE HISTÓRICO 
 
 
Empresa fundada  em  1994 , atuando no ramo de fabricação de adubos e 
fertilizantes agrícolas , nesse período espraiou seu raio de ação para os estados do 
Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraguai desenvolvendo suas 
operações de produção em : duas unidades no porto de Paranaguá (PR) , uma 
unidade na cidade de Rio Brilhante (MS) e uma unidade própria na cidade de 
Rondonópolis (MT) , inaugurada em junho de 2013 ;  
 
Suas dificuldades econômico-financeiras tiveram início a partir da grave crise 
mundial de 2008 quando passa a registrar forte declínio em seus níveis de 
faturamento , com reflexos igualmente perversos em seus índices de rentabilidade 
e liquidez .  
 
A partir daí , a despeito dos esforços expendidos no sentido de sua recuperação e 
manter sua posição no mercado , sua situação foi se deteriorando  paulatinamente 
culminando em um significativo aumento do endividamento da empresa e uma 
forte dependência da renovação do crédito fornecido por terceiros para poder dar 
sustentação à sua atividade operacional .  
 
Na busca de reverter tal quadro , no decorrer de 2014 desenvolveu gestões no 
sentido de obter sua capitalização através do ingresso de acionistas-investidores  
iniciando assim tratativas com a Mitsubishi Corporation . Após uma longa jornada 
de negociações no curso das quais chegou-se  , inclusive, a anunciar oficialmente  a 
chegada a bom termo de tal transação,  essa restou ao final malograda , o que 
repercutiu negativamente no mercado.  
 
Com isso sobreveio o deblaque motivado pelo agravamento da crise econômica do 
País ocorrido já no início de 2015 , com forte reflexo na política cambial , o que 
impactou diretamente os resultados da empresa vez que depende sobremaneira da  
importação de matérias-primas , que experimentaram valorização da ordem de 
40% . 
 
Diante desse cenário , corroborado  pela insegurança do mercado quanto as  
operações da Península após a frustração da expectativa de capitalização , o que se 
verificou na sequência foi a dificuldades de acesso a novas linhas de crédito e. 
inclusive, quanto a renovação dos financiamentos existentes , sobrevindo assim a   
asfixia financeira da empresa .  



 
Restou assim por última alternativa recorrer ao instituto da recuperação judicial 
como forma de procurar manter íntegro o parque industrial da empresa 
preservando assim sua operacionalidade podendo assim ter condições de vir 
buscar sua recuperação através dos meios e ações a serem declinados no seu plano 
de recuperação econômico-financeira.     
 
 
ANDAMENTO PROCESSUAL CRONOLÓGICO    –    PRINCIPAIS EVENTOS   
 

• Em  03/05/2015 foi protocolizado o seu petitório de recuperação judicial  o 
qual passou a compor os Autos  nº 0001967-67.2015.8.16.0185 junto a          
1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca 
de Curitiba ; 

 
• Em 13/05/2015 foi deferido pelo Juízo o processamento da recuperação 

judicial, tendo sido nomeada como Administradora Judicial a empresa 
KPMG – Corporate Finance Ltda   ;      

 
• Em 10/07/2015 foi encartado aos autos pela Administradora KPMG o Plano 

de Recuperação Judicial da Península International S/A ;  (Nota (1) : Tal 
Plano encontra-se disponível neste site, para consulta) ; 

 
• Estabelecida data para a realização da Assembléia Geral nos dias 18 e 

25/09/2015 ; 
    

• Em 25/08/2015 foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Estado do 
Paraná (Ed. 1636) o edital de convocação para a Assembléia de Credores ;      

 
• Em 26/08/2015 foi publicado na Folha de São Paulo o edital de convocação 

para a Assembléia de Credores ;      
 

• Em 31/08/2015 foi encartada aos autos pela Administradora KPMG a 
Relação Consolidada dos Credores da Recuperação Judicial ; (Nota (2) : vide 
relação disponível neste site para consulta) 

 
• Em 11/09/15 foi suspensa pelo Juízo a realização da Assembléia de Credores 

até então marcada , como forma de propiciar o tempo necessário para a 
análise e tomada de situação por parte dos credores ;  

 
• Em 15/09/2015 foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Estado do 

Paraná (Ed. 1649) a Relação Consolidada de Credores ;   (Nota 3) : vide 
relação disponível neste site para consulta) 

 
•  Em 18/11/2015 foi promovida pelo Juízo a substituição da administração 

judicial  , até então exercida pela  KPMG – Corporate Finance Ltda ,   que 
passa a ser conduzida por Guimarães & Bordinhão – Advogados 
Associados , na responsabilidade pessoal do Dr. Mauricio de Paula Soares 
Guimarães ;    

 



 
•    No dia 24 de novembro p.passado a Administradora Judicial nomeada 

realizou reunião com toda a alta administração da recuperanda Península 
International S/A com vistas a uma avaliação situacional geral do processo 
em questão bem como quanto a definição de um cronograma de ações e 
prazos a serem estabelecidos , especialmente quanto a realização da 
Assembléia Geral de Credores  , a ser divulgado próximamente ;  

 
•    Em decisão proferida nos autos processuais foi estabelecida data para a 

realização da Assembléia Geral de Credores a ocorrer nos dias 28/01/2016 e 
03/02/2016 p. vindouros , às 13:30 hs. , na Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná  -  auditório Thomas Morus -  sito a rua Imaculada Conceição nº 
1155 – bairro : Prado Velho em Curitiba (PR) , para deliberação acerca do 
Plano de Recuperação Judicial , nos termos do artº 35 , inc. I , “a” e 36 da 
Lei nº 11.101/2005 . O credor poderá ser representado na Assembléia por 
mandatário desde que préviamente protocolado , junto à Administradora 
Judicial, documento hábil que comprove poderes para tal e/ou indique em 
que movimento dos autos processuais se encontra encartado tal mandato, o 
que deverá ser feito com uma antecedência mínima de 24 hs da realização 
da mesma.  A representação de credores trabalhistas poderá ser exercida 
por Sindicato , consoante procedimento descrito no Art. 37 , parágrafo 5º , 
com prazo de 10 dias antes da Assembléia para protocolo da relação de 
associados a serem representados; 

 
 
 
>> ULTIMOS EVENTOS  

 
•     Na data de 28 de janeiro p.passado foi realizada , em primeira 

convocação, a Assembléia Geral de Credores da Recuperação Judicial da 
Peninsula International  S/A sendo que na apuração da verificação de 
presenças constatou-se a seguinte conformação :     
  

Classe Discriminação     % 

I Credores Trabalhistas 43,4 

II Credores com Garantia Real 100,0 

III Credores Quirografários 81,2 

IV Credores  - ME e PP  49,0 

 
           Dessa forma, dado a insuficiência do quorum estabelecido em Lei o 
representante da Administradora Judicial declarou NÃO INSTALADA a 
Assembléia Geral de Credores , convocando todos os presentes para 
comparecerem na próxima Assembléia Geral a ser realizada em segunda 
convocação , no dia 03 de fevereiro p.vindouro , no mesmo horário e local , 
quando então será instalada com qualquer quorum ;      
 
             (Nota (*

4)
 ) a ata da presente Assembléia Geral de Credores encontra-

se, em sua íntegra , disponibilizada no presente site ; 

 
 



 
 
 
•     Na data de 03 de fevereiro p.passado foi realizada , em segunda  

convocação, a Assembléia Geral de Credores da Recuperação Judicial da 
Peninsula International  S/A sendo que na apuração da verificação de 
presenças constatou-se a seguinte conformação , em percentual representativo 
do valor do crédito envolvido, a saber :  

   
Classe Discriminação     % 

I Credores Trabalhistas 44,87 

II Credores com Garantia Real 100,00 

III Credores Quirografários 83,69 

IV Credores  - ME e PP  86,33 

 
           Dessa forma, o representante da Administradora Judicial declarou  
INSTALADA a Assembléia Geral de Credores , no curso da qual deliberou-se 
pela suspensão da mesma , tempo necessário para que a recuperanda  detalhe  
as modificações que pretende incluir no plano de recuperação judicial , a serem 
apresentadas no reinício/continuidade dos trabalhos assembleares designados 
para o dia 31/03/2016 , no mesmo horário e local ;       
 
             (Nota 

(*5)
 ) a ata da presente Assembléia Geral de Credores encontra-

se, em sua íntegra , disponibilizada no presente site ; 

 

 

• Em  29 de fevereiro p.passado foi acostado aos autos da recuperação 
judicial o Plano de Recuperação Judicial Ajustado pela recuperanda, dando 
assim cumprimento ao que ficou estabelecido na  Assembléia Geral de 
Credores realizada em 03/02/2016 ;   

 
             (Nota 

(*6)
  ) referido Plano de Recuperação Ajustado encontra-se, em 

sua íntegra , disponibilizado no presente site ; 

 
 
 

• Na data de 31 de março p.passado foi realizada Assembléia Geral de 
credores na qual foram debatidos diversos assuntos conforme retratado em 
sua íntegra na respectiva ata (*7) ao final da qual deliberou-se pela 
suspensão dos trabalhos assembleares até sua retomada na próxima 
Assembléia Geral a ser realizada no dia 30 de Junho de 2016, no mesmo 
horário e local das anteriores ;   

 
             (Nota 

(*7)
 ) a ata da presente Assembléia Geral de Credores encontra-

se, em sua íntegra , disponibilizada no presente site ; 

 
 
 
 
 



 
 

• Na data de 30 de junho p.passado foi realizada Assembléia Geral de 
credores na qual foram apresentadas pela recuperanda as alterações 
produzidas no plano de recuperação judicial  ao cabo da qual foram  
debatidos diversos assuntos relacionados a tais alterações, conforme 
retratado em sua íntegra na respectiva ata (*8) ao final da qual deliberou-se 
pela suspensão dos trabalhos assembleares até sua retomada na próxima 
Assembléia Geral a ser realizada no dia 27 de Julho de 2016, às 13:30  no 
mesmo local das anteriores ;   

 
             (Nota 

(*8)
 ) a ata da presente Assembléia Geral de Credores encontra-

se, em sua íntegra , disponibilizada no presente site ; 

 
 
 

• Esta Administradora Judicial mantém endereço eletrônico exclusivo para 
quaisquer comunicações/contatos afeitos ao presente processo , que poderão 
ser realizados através do seguinte :                                                

aj.peninsula@guimaraesebordinhao.adv.br     . 
      


