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Ref. RECUPERAÇÃO JUDICIAL de PENÍNSULA INTERNATIONAL S/A 

 

 

Autos 0001967-67.2015.8.16.0185 da 1ª VARA DE FALÊNCIAS E 

RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE CURITIBA – PR 

 

 

 

COMUNICADO AOS CREDORES 

 

LEILÃO DA SOCIEDADE UPI PENÍNSULA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E FORMALIZAÇÃO DA UPI 

 

 

 

GUIMARÃES & BORDINHÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS, devidamente inscrita 

na OAB/PR sob n.º 2.559 e no CNPJ sob n.º 10.917.418/0001-11, com sede na Av. 

João Gualberto, nº 1881, sala 1203, Juvevê, Curitiba/PR, através do advogado 

responsável Maurício de Paula Soares Guimarães, inscrito na OAB/PR sob o nº 

14.392, na qualidade de ADMINISTRADORA JUDICIAL da RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL de PENÍNSULA INTERNATIONAL S/A, comunica aos credores e 

interessados em geral o seguinte: 

 

1. Na forma do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) aprovado em Assembleia 

Geral de Credores, e homologado pelo Juízo da 1ª Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais de Curitiba/PR por decisão judicial constante do mov. 5671 

dos autos acima referidos, se fez constar, nas Cláusulas 4.6.7 e 4.6.7.1: 

 

4.6.7. Procedimento para Alienação: Logo após a realização das 

providências e formalidades previstas nos itens “4.3.1.1. ii)” e “4.6.1.”, supra, 

no prazo de até 15 (quinze) dias a PENÍNSULA fará publicar edital para a 
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convocação de interessados para apresentarem propostas fechadas para a 

aquisição da Unidade Produtiva Isolada, por meio da aquisição das ações 

da Sociedade UPI Península. Será vencedora a proposta que ofereça o 

maior valor, respeitadas as condições de pagamento, inclusive o valor 

mínimo. As propostas serão entregues mediante protocolo perante o Juízo 

da Recuperação, sendo certo que as propostas serão abertas pela MM. 

Juíza de Direito do Juízo da Recuperação, a qual procederá a abertura dos 

envelopes e declarará a proposta vencedora.  

 

4.6.7.1. No caso da(s) proposta(s) a ser(em) apresentada(s) pelo Credor(es) 

Adquirente(s), cada credor deverá apresentar sua proposta 

individualmente, porém todas elas serão apreciadas em conjunto, 

como uma única proposta, para os fins de comparação com as demais 

propostas apresentadas por terceiros.(destaquei) 

 

2. Visando dirimir dúvidas suscitadas por credores qualificados como Credores 

Adquirentes (assim qualificados na forma da Cláusula 4.3.1.1 do PRJ), esclarece a 

Administradora Judicial que TODOS OS CREDORES QUALIFICADOS COMO 

CREDORES ADQUIRENTES (ou seja, aptos à utilização da totalidade de seus 

créditos para ofertar lance no leilão da Sociedade UPI Península) deverão 

obrigatoriamente apresentar suas propostas em envelope individual a ser 

protocolado na sede do Juízo até a data do leilão designado (até às 14h do dia 

22 de fevereiro 2017), visando a efetivação de sua participação no leilão da 

Sociedade UPI Península. 

  

3. Tais propostas serão apreciadas em conjunto de modo a que formem 

proposta única para os fins de comparação com eventuais propostas apresentadas 

por terceiros ou por credores (em dinheiro). 

 

4. A Administradora Judicial elaborou um modelo, meramente sugestivo, o qual 

se encontra anexado ao presente comunicado, e poderá ser utilizado, pelo credor 

qualificado como Credor Adquirente, para fins de apresentação de sua proposta no 

leilão da Sociedade UPI Península. 



 

 

Página 3 de 3 

  

 

5. Destaque-se que conforme procedimento previsto nos termos da Cláusula 

4.6.7 do PRJ, “as propostas serão abertas pela MM. Juíza de Direito do Juízo da 

Recuperação, a qual procederá a abertura dos envelopes e declarará a proposta 

vencedora”, após o que poderão ser formalizados os atos necessários para a 

transferência das ações da Sociedade UPI Península, com os seguintes 

procedimentos: 

 

- Registro da alienação no Livro de Transferência de Ações Nominativas 

 
Será necessária a assinatura de representante legal da empresa que está 
adquirindo as ações mediante a comprovação de poderes. 
 

 

- Livro Registro de Ações Nominativas 

Anotação no livro de registro de ações dos novos detentores das ações da 
Península Investimentos SA (UPI). 
 
 
- Formalização de Ata de Assembleia Geral Extraordinária  
 
Considerando a transferência das ações, deverá haver eleição da nova diretoria 
e mudança de endereço da sede da UPI 
 
 

6. Assim, necessário que os Credores Adquirentes apresentem seus envelopes 

com as respectivas propostas e, caso sagrem-se vencedores do certame de 

aquisição da Sociedade UPI Península tragam à colação os documentos de 

qualificação de seu representante legal, estando este munido dos documentos 

indispensáveis para a assinatura dos documentos acima referidos. 

 

Curitiba, 25 de janeiro de 2017 

 

 

GUIMARÃES & BORDINHÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Administradora Judicial 

Maurício de Paula Soares Guimarães 

OAB/PR 14.392 
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PROPOSTA DE LANCE PARA AQUISIÇÃO DA SOCIEDADE UPI 

PENÍNSULA – PENÍNSULA INTERNATIONAL INVESTIMENTOS S/A 

(CNPJ 13.871.554/0001-06) 

 

 

 

 
Proponente: 
 
Número de Identificação / CNPJ:  
 
Representante Legal (qualificação completa): 
 
Cargo: 
 
Endereço: 
 
Representante Legal no Brasil (qualificação completa) – se aplicável: 
 
Endereço: 
 
 
Valor Total da Proposta (correspondente ao valor total do crédito conforme relação 
apresentada pela Administradora Judicial no mov. 6190.3 dos autos da Recuperação 
Judicial): 

 

Nos termos da Cláusula 4.6.7.1 do Plano de Recuperação Judicial, essa proposta 

deve ser considerada em conjunto com as propostas dos demais Credores 

Adquirentes. 

Uma vez aceita essa proposta e sendo declarada vencedora do certame, 

conjuntamente com as outras apresentadas pelos demais Credores Adquirentes, nos 

termos dos arts. 60 c/c 142, II da Lei n.º 11.101/2005, após a transferência das ações 

da Península International Investimentos S/A para nossa empresa, na proporção 

indicada pela Administradora Judicial no mov. 6190.3 dos Autos de Recuperação 

Judicial n.º 0001967-67.2015.8.16.0185 da 1ª Vara de Falências e Recuperações 

Judiciais do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – PR, 

damos a mais ampla, geral e irrestrita quitação quanto ao crédito por meio do qual nos 

sagramos vencedores do leilão, conforme previsto na Cláusula 4.3.1.1, “v” do Plano de 

Recuperação Judicial. 

 

Local, data de assinatura 

Nome do Credor 

Nome do Representante Legal 

Cargo 


