
POMI FRUTAS S/A “Em Recuperação Judicial” 

 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 86.550.951/0001-50 

NIRE nº 42.300.010.456 

 

FATO RELEVANTE 

 

A POMI FRUTAS S/A (“Companhia”) em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 

4º, da Lei nº 6.404/76 e na forma e para os fins da Instrução CVM nº 358/02, vem informar 

aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue: 

 

1. Conforme fato relevante divulgado pela Companhia em 04 de março de 2020, a 

Segunda Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina  

havia deferido a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (“Decisão”), 

interposto em 21 de fevereiro de 2020, cuja finalidade foi suspender os efeitos da decisão 

de falência da Companhia e de sua controlada Pomifrai Fruticultura S/A, proferida pelo Juízo 

da 1ª Vara Cível da Comarca de Fraiburgo/SC no âmbito do Processo nº 0300188-

72.2018.8.24.0024 (“Processo de Recuperação Judicial”).  

 

2. Em seguimento à prolação da Decisão, a Companhia informa que o Desembargador 

Relator do mencionado agravo de instrumento, ao apreciar recurso interposto pela 

Companhia, acolheu embargos de declaração opostos contra a Decisão, para esclarecer que  

“a suspensão dos efeitos da falência, determinada na decisão embargada, implica na 

possibilidade de apresentação de nova proposta de plano de recuperação judicial pelas 

recuperandas, com sua discussão e deliberação pela assembleia-geral de credores, enquanto 

mantido o estado recuperacional”. 

 

3. Dessa forma, a Companhia informa que está analisando as providências cabíveis 

(incluindo a apresentação de nova proposta de plano de recuperação judicial), à luz dos 

novos esclarecimentos acima mencionados, e manterá os acionistas e o mercado em geral 

devidamente informados e atualizados sobre o tema, bem como sobre quaisquer outros atos 

ou fatos relacionados que possam influir nas decisões de investimento de seus acionistas e 

do mercado em geral. 

 

O Departamento de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição dos 

acionistas para esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste aviso através do 

telefone (49) 3256-2202 ou do e-mail ri@pomifrutas.com.br.  

 



Fraiburgo, 08 de abril de 2020. 

 

Marcos Kassardjian 

Diretor de Relações com Investidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POMI FRUTAS S/A “Under Judicial Reorganization” 

 

Publicly held company 

Corporate Taxpayers’ Registry (CNPJ/ME) No. 86.550.951/0001-50 

Company Registry No. (NIRE) 42.300.010.456 

 

MATERIAL FACT 

 

POMI FRUTAS S/A (“Company”) pursuant to the provisions set forth in the article 157, 

paragraph 4, of Law No. 6,404/76, and pursuant CVM Instruction No. 358/02, hereby 

informs its shareholders and the market in general that: 

 

1. As per the material fact disclosed by the Company on February 04, 2020, it had been 

granted suspensive effect to the appeal (“Decision”), submitted on February 21, 2020, with 

the purpose to suspend the effects of the decision which declared the bankruptcy of the 

Company and its controlled company Pomifrai Fruticultura S/A – under judicial 

reorganization, in connection with the lawsuit No. 0300188-72.2018.8.24.0024 (“Judicial 

Reorganization Process”). 

 

2. Upon the issuance of the Decision, the Company informs that the Reporting Judge of 

such appeal accepted the clarifications request, made by the Company, over the Decision, 

elucidating that “the suspension of the bankruptcy effects set forth upon the appealed decision 

implies on the possibility for submitting a proposition for a new judicial reorganization plan 

by the recovering parties, through the discussion and voting of such matter within a proper 

creditors general meeting, as long as the companies are under the reorganization status”. 

 

3. Hence, considering the aforementioned clarifications, the Company informs that it is 

assessing the applicable measures (including the submission of a new version of the judicial 

reorganization plan), and shall keep the market duly informed about any unfolding related 

to its activities and the matters addressed in this material fact.  

 

The Investor Relations Department of the Company remains at the shareholders’ disposal to 

clarify any possible questions related to the matter herein informed by the phone + 55 49 

3256-2202 or the e-mail address ri@pomifrutas.com.br.  

 

Fraiburgo, April 08, 2020. 

 

Marcos Kassardjian 

Investor Relations Officer 


