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CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, TJSP.

Recuperação Judicial
Processo nº 1001471-18.2019.8.26.0568

TRUSTEE

ADMINISTRADORES

JUDICIAIS

LTDA., representada por PEDRO MÉVIO OLIVA SALES COUTINHO,
Administradora Judicial nomeada nos autos da Recuperação Judicial de TERRA
FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. E OUTRAS –
GRUPO TERRA FORTE, vem com o habitual respeito à presença de V. Exa., em
atenção a r. decisão de fls., manifestar-se nos termos a seguir expostos.

1.

Considerando a necessidade de publicação do edital

de convocação aos credores em até 15 (quinze) dias úteis, assim como os demais
publicados ao longo do presente procedimento recuperacional, em cumprimento ao art.
36, da LREF, esta Administradora Judicial compreende pela realização da Assembleia
em Ambiente Virtual a ser realizada dia 21/05/2020, às 14h00.

2.

O lapso temporal em questão é necessário para que,

além do cumprimento ao prazo supracitado, esta Auxiliar possa alimentar o programa
com as respectivas informações sobre credores e representantes, assim como o sistema de
certificação de voto, fundamental para o regular desenvolvimento do conclave.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª. VARA

3.

No mais, evitando-se a contenda, é importante

ressaltar que há, entre a presente e a data aprazada, 03 (três) feriados nacionais, além da
possibilidade de nova prorrogação do período de quarentena no Estado de São Paulo.

4.

Inobstante, informa esta Auxiliar que o edital de

convocação será diretamente encaminhado à Z. serventia, com todas as informações
necessárias para que os credores e seus respectivos representantes, já devidamente
identificados na assembleia instaurada em 18/02/2020, possam participar do ato.

5.

Sendo o que havia a manifestar, a Administradora

Judicial permanece à disposição de Vossa Excelência, do Ministério Público e demais
interessados.

São Paulo, 08 de abril de 2.020.

TRUSTEE ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA.
Administradora Judicial
Pedro Mévio Oliva Sales Coutinho
OAB/SP nº. 328.491
Ricardo de Moraes Cabezón
OAB/SP nº. 183.218
Raul Cezar dos Santos Tigre
OAB/SP nº. 358.974

Mariane Fernandes de Jesus
OAB/SP nº. 408.380
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