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Rodrigo Valente - DPV Advogados associados

De: Jessica Silveira | Medeiros & Medeiros Administração Judicial 
<jessica@administradorjudicial.adv.br>

Enviado em: terça-feira, 31 de maio de 2022 11:46
Para: Rodrigo Valente - DPV Advogados associados
Cc: João Medeiros Jr. | Medeiros & Medeiros Administração  Judicial
Assunto: Agendamento de reunião - recuperação judicial Grupo Metodista

Dr. Rodrigo, bom dia! 
 
Gostaria de verificar a disponibilidade do colega para reunião virtual com o Dr. João Medeiros, diretor 
responsável na Administração Judicial pela condução do processo de reestruturação do Grupo Metodista, na 
quarta (01/06) ou sexta (03/06), às 10h. 
 
O Dr. João gostaria de conversar rapidamente sobre o andamento da recuperação judicial. 
 
Fico no seu aguardo para encaminharmos o link de acesso. 
 
Obrigada e boa semana! 
 
Atenciosamente, 
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Rodrigo Valente - DPV Advogados associados

De: Jessica Silveira | Medeiros & Medeiros Administração Judicial 
<jessica@administradorjudicial.adv.br>

Enviado em: sexta-feira, 3 de junho de 2022 11:56
Para: Rodrigo Valente - DPV Advogados associados
Assunto: Agendamento de reunião - recuperação judicial Grupo Metodista

Bom dia, Dr. Rodrigo, 
 
Como vai? 
 
Após nossa reunião nesta semana, nós conversamos com o Grupo Metodista sobre os apontamentos feitos 
com relação ao plano de recuperação judicial e ao pagamento dos créditos de natureza trabalhista. 
 
Gostaria de verificar se você tem disponibilidade para se reunir virtualmente, na próxima segunda-feira, dia 
06.06.2022, às 14h ou 15h, com o Dr. João Medeiros e com o Marcos Haaland, Diretor da Alvarez & Marsal 
responsável pelo plano. 
 
Fico no seu aguardo e desde já, agradeço! 
 
Atenciosamente, 
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Rodrigo Valente - DPV Advogados associados

De: Jessica Silveira | Medeiros & Medeiros Administração Judicial 
<jessica@administradorjudicial.adv.br>

Enviado em: sexta-feira, 10 de junho de 2022 17:40
Para: Rodrigo Valente - DPV Advogados associados
Assunto: RES: INFORMATIVO SOBRE QUESTIONÁVEL BOA-FÉ

Boa tarde, Dr. Rodrigo, 
  
Encaminhei o seu e-mail ao Dr. João, para que ele fique ciente dos apontamentos. 
  
Qualquer necessidade, permaneço à disposição. 
  
Atenciosamente, 

 
  
De: Rodrigo Valente - DPV Advogados associados [mailto:rodrigo@dpv.adv.br]  
Enviada em: quinta-feira, 9 de junho de 2022 20:25 
Para: Jessica Silveira | Medeiros & Medeiros Administração Judicial <jessica@administradorjudicial.adv.br> 
Assunto: INFORMATIVO SOBRE QUESTIONÁVEL BOA-FÉ 
  
Prezada Dra. Jéssica, boa noite! 
 
Não tenho o contato eletrônico do Dr. João, portanto, peço-lhe, encarecidamente, que lhe transmita minha 
manifestação, para fins de transparência e lealdade, considerando a boa vontade que ele manifestou em 
realizar a mediação para solução de controvérsias quanto ao plano de recuperação do grupo metodista. 
  
Isso porque, na data de hoje, dia 09/06, chegou ao meu conhecimento e ao das entidades sindicais que o Grupo 
Metodista agendou reuniões presenciais com seus colaboradores, oportunidade em que foi apresentada 
procuração individualizada para representação na assembleia, por advogados, terceiros alheios ao feito. Não 
entrarei no mérito da (i)legalidade ou das questões de natureza ética, não é o caso, mas é importante pontuar 
que o instrumento foi redigido de forma tal que os poderes conferidos, em tese, invalidariam a procuração se 
sobrevier modificação na forma de pagamento do crédito trabalhista, o que inegavelmente demonstra ausência 
de ânimo das recuperandas em, verdadeiramente, dialogar sobre o plano. Reporto-me às imagens em anexo, 
que me foram disponibilizadas por professores do grupo, diretamente em meu whatsapp. 
  
Se eu tinha uma difícil missão de tentar demonstrar boa-fé do grupo metodista, tornou-se agora missão quase 
impossível. Adianto que já manifestei ao Marcos Haaland minha decepção com a conduta, que, se fosse de 
boa-fé, aguardaria ao menos as tratativas iniciais com as entidades sindicais. 
  
Não estou cerrando as portas para eventuais ajustes que possam advir, mas já não aguardo, verdadeiramente, 
qualquer posição favorável a ser emitida pelo grupo metodista sobre possível modificação do plano; e, nesse 
cenário, doravante, não disponho de instrumentos e nem de retórica para solicitar neutralidade das entidades 
sindicais quanto às suas insatisfações, já amplamente conhecidas.  
  
De fato, o artifício utilizado não foi minimamente inteligente, ao menos nesse momento. Espero que o estrago 
não seja irreversível. 
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Com minhas cordiais saudações, coloco-te ao conhecimento dos fatos. 
  
Att., 
  
  

 
  


