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ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PRIMEIRA CONVOCAÇÃO 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSO Nº 1003801-36.2016.8.26.0101 

ITALSPEED AUTOMOTIVE LTDA. E OUTROS 

 

Aos 11 (dias) dias do mês de Abril de 2018, às 10h00min, no HOTEL NOBILE Congonhas à Rua 

Henrique Fausto Lancelotti nº 6.333, CEP: 04625-005 – Campo Belo - São Paulo, SP, a Administradora 

Judicial LASPRO CONSULTORES LTDA, em atenção à determinação do MM. Juízo da 01ª Vara de 

Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, proferida nos 

autos da Recuperação Judicial de ITALSPEED AUTOMOTIVE LTDA. E OUTROS, processo nº 

1003801-36.2016.8.26.0101, conforme edital disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do Estado 

de São Paulo em 14 de março de 2018 (Anexo I), tendo verificado o comparecimento de R$ 

7.856.260,58 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta e 

oito centavos) dos créditos da Classe I - Credores titulares de créditos derivados da legislação do 

trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho, R$ 20.594.475,60 (vinte milhões, quinhentos e 

noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos) dos créditos da Classe 

II – Credores de garantia real, R$ 33.389.962,98 (trinte e três milhões, trezentos e oitenta e nove mil, 

novecentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos) dos créditos da Classe III – Credores 

titulares de créditos quirografários, com privilégio especial ou subordinados e R$ 122.917,04 (cento e 

vinte e dois mil, novecentos e dezessete reais e quatro centavos) dos créditos Classe IV – Credores 

titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte (Anexo II), 

declarou não instalada em primeira convocação a Assembleia Geral de Credores de ITALSPEED 

AUTOMOTIVE LTDA. E OUTROS, tendo em vista a ausência de quórum legal prevista no artigo 37, § 

2º da Lei nº 11.101/2005, ficando a assembleia automaticamente convocada, em segunda 

convocação para o dia 18 de Abril de 2018, conforme edital anexo, ocasião em que será instalada 

com a presença de qualquer número de credores. 

São Paulo, 11 de Abril de 2018.  
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