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PROCESSO Nº 1033888-36.2020.8.26.0100 - EDITAL DE OFERTA 
PÚBLICA, POR MEIO DE LEILÃO ELETRÔNICO, PARA ALIENAÇÃO 
JUDICIAL DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA, expedido nos autos do 
Processo de Recuperação Judicial da EDITORA TRÊS LTDA. (em 
recuperação judicial), sociedade empresária inscrita no C.N. P.J./ M.F. 
sob o nº. 59.225. 284 /0001 -67; GRUPO DE COMUNICAÇÃO TRÊS S.A. 
(em recuperação judicial), sociedade empresária inscrita no C.N. P.J./ 
M.F. sob o nº. 49.362.411 /0001 -16; TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES 
LTDA. (em recuperação judicial), sociedade empresária inscrita no CNPJ/ 
MF sob o nº. 00.597.491/0001 -08; TRÊS EDITORIAL LTDA. (em 
recuperação judicial), sociedade empresária inscrita no CNPJ/ MF sob o 
nº. 43.525.419/0001-70; TRÊS PARTICIPAÇÕES S.A. (em recuperação 
judicial), sociedade empresária inscrita no CNPJ/ MF sob o nº. 
05.761.613/0001-65; ART & EDITORA JM LTDA. (em recuperação judicial), 
sociedade empresária inscrita no CNPJ/ MF sob o nº. 17.052.668/0001-85; 
EDITORA BRASIL 21 LTDA. (em recuperação judicial), sociedade 
empresária inscrita no CNPJ/ MF sob o nº. 04.304.219/0001-35, em 
conjunto denominadas “GRUPO DE COMUNICAÇÃO TRÊS”, todas com 
principal estabelecimento e administração central exercida por sua 
administradora regularmente constituída na Rua William Speers, nº 1.088 
e 1.212, Bairro da Lapa, São Paulo/SP, CEP 04101-300 (“Recuperandas”), 
PROCESSO Nº 1033888-36.2020.8.26.0100 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações 
Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO 
FURTADO DE OLIVEIRA FILHO, na forma da Lei, etc. 
 
FAZ SABER pelo presente EDITAL que o Grupo de Comunicação Três, em 
cumprimento ao quanto disposto no Plano de Recuperação Judicial constante 
às fls. 17.988/18.035, devidamente aprovado pela Assembleia Geral de 
Credores realizada em 22/07/2021, homologado judicialmente em 01/12/2021 
por meio de decisão que concedeu a recuperação judicial a favor das 
Recuperandas, nos termos do art. 58, da Lei Federal 11.101/05, requereu 
fosse dado início ao processo competitivo para, com amparo nos Artigos 60, 
60-A e 142, I, da Lei nº 11.101 de 09 de fevereiro de 2005 (“LRF”) e nos 
artigos 882 a 903 do CPC e Provimento CSM nº 1625/09 do TJ/SP, promover 
a alienação judicial da “NEWCO UPI PORTAL”, tendo por objeto 100% (cem 
por cento) das quotas/ações da sociedade empresária que será constituída no 
prazo de 90 (noventa) dias contados da homologação judicial da proposta 
vencedora, a qual será composta por todos os ativos tangíveis e intangíveis 
descritos no Anexo III do Plano de Recuperação Judicial. Desta forma, serve o 
presente Edital para promover a OFERTA PÚBLICA DE ALIENAÇÃO 
JUDICIAL, a qual obedecerá às condições estabelecidas neste Edital, ficando 
todos os interessados cientificados de que poderão, após devidamente 
qualificados na forma do Item 4 infra, solicitar habilitação e ofertar lances no 
leilão eletrônico realizado nos termos do presente edital. 
 

Preliminarmente, faz-se necessário informar que os leilões serão presididos 
pela MEGA LEILÕES (www.megaleiloes.com.br), representado pelo Leiloeiro 
Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do 
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Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, sendo que o leilão se dará pela 
plataforma da www.megaleiloes.com.br, havendo no site indicado a 
publicidade do evento. 
 
1. Objeto - Alienação da NEWCO UPI PORTAL: A NEWCO UPI PORTAL a 

ser leiloada na forma deste Edital compreende 100% (cem por cento) das 
quotas/ações da sociedade empresária que será constituída no prazo de 90 
dias contados da homologação da proposta vencedora, para a qual serão 
transferidos e/ou integralizados no capital social os ativos materiais, marcas, 
softwares, licenças, colaboradores, contratos, acordos, e demais bens, 
direitos e obrigações utilizados na atividade de disponibilização de conteúdo 
midiático e editorial a ser disponibilizado em plataforma digital, tal qual assim 
especificados no Anexo III do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela 
Assembleia Geral de Credores, para que sejam alienadas a eventuais 
interessados. 
 
2. Preço mínimo: 2.1. O preço a ser pago por eventual interessado deverá 

respeitar o preço mínimo de R$ 15.000.091,00 (quinze milhões e noventa e 
um reais) (“Preço Mínimo”), indicado para a NEWCO UPI PORTAL, conforme 
o laudo de avaliação que acompanhou o Plano e se encontra juntado às fls. 
17.312/17.181 dos autos da Recuperação Judicial. 2.2. A comissão do 
Leiloeiro, no percentual de 1,6% (um vírgula seis por cento), sobre o preço da 
arrematação do bem, será paga pelo Arrematante, após o encerramento do 
leilão, no prazo de 24 horas. 2.3. A comissão devida ao Leiloeiro Oficial não 
está incluída no valor lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial por 
razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas 
incorridas. 2.4. Nos termos do plano de recuperação judicial, os valores 
obtidos em moeda fruto da alienação da UPI PORTAL serão obrigatoriamente 
utilizados atendendo-se a seguinte ordem de preferência: (1) pagamento dos 
Créditos DIP Finance, salvo na hipótese da arrematação se der mediante 
utilização dos próprios Créditos DIP; (2) após quitado o dos Créditos DIP 
Finance os recursos eventualmente remanescentes serão destinados ao caixa 
das Recuperandas para composição de seu capital de giro e pagamento de 
suas obrigações. 
 
3. Forma de Pagamento: 3.1. Pagamento do Preço. O pagamento do preço 

da NEWCO UPI PORTAL deverá ser realizado em dinheiro (ou créditos DIP 
Finance, na forma do item 3.2. abaixo e do Plano de Recuperação Judicial), 
em moeda corrente nacional, em recursos disponíveis, livres e 
desembaraçados de qualquer ônus, através de depósito judicial vinculado ao 
processo de recuperação judicial, em até 5 dias contados da data de 
arrematação. 3.2. Pagamento com Créditos Extraconcursais (DIP Finance). 
Nos termos do capítulo 8 do Plano de Recuperação Judicial, será permitido o 
pagamento do preço de aquisição, integral ou parcialmente, da NEWCO UPI 
PORTAL com créditos pós-concursais, isto é, que tenham fato gerador 
posterior à data da distribuição da recuperação judicial, incluindo aqueles 
detidos em decorrência de relações de fornecimento, financiamentos ou 
antecipações de valores para espaços publicitários que tenham sido 
concedidos às Recuperandas, nos termos do art. 67 c.c. 84, V, da Lei 
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11.101/05 (“Créditos DIP – debtor in possession”), na forma em que assim foi  
definido no plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de 
Credores. 3.3. Sendo desejo do credor financiador a utilização de seus 
créditos DIP Finance, no todo ou em parte, o respectivo Credor Financiador 
interessado em participar do Processo Competivo, os valores dos referidos 
créditos serão atualizados até a data da apresentação da proposta pelo índice 
previsto contratualmente, ou, na falta deste, pela Tabela Prática do Tribunal 
de Justiça/SP. 3.4. Será permitido o oferecimento de lance composto com 
Créditos DIP Finance e dinheiro, sendo que, nesta hipótese, o saldo em 
dinheiro deverá ser depositado no prazo e modo assinalados no item 3 deste 
edital. 3.4. Consequência do Não Pagamento do Preço. Caso o proponente 
vencedor não pague o preço da NEWCO UPI PORTAL por sua culpa 
exclusiva, ficará sujeito a multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
do preço da oferta vencedora do Processo Competitivo. Nessa hipótese, as 
Recuperandas deverão informar o Juízo da Recuperação Judicial acerca do 
não pagamento do preço da NEWCO UPI PORTAL e novo certame deverá 
ser realizado.  
 
4. Qualificação para o processo Competitivo. Os interessados na 

participação do leilão da NEWCO UPI PORTAL deverão enviar os 
documentos mencionados no item 4.1 e 4.2 e o termo de declaração no 
seguinte e-mail: contato@megaleiloes.com.br, até dois úteis ao início de cada 
leilão, inclusive efetivando o seu cadastro através do site: 
www.megaleiloes.com.br para efetivação dos lances; 4.1. Os interessados 
deverão comprovar que têm capacidade econômica financeira e patrimonial 
para apresentar proposta superior ao Preço Mínimo da UPI e para atender às 
condições mínimas previstas neste Edital, sob pena de não habilitação e 
consequentemente a não participação do leilão. 4.2. Para comprovar a 
capacidade econômica, financeira e patrimonial, os interessados deverão 
apresentar a seguinte documentação: (i) comprovantes de existência e 
regularidade, devidamente emitidos pelos órgãos responsáveis pelo registro 
de constituição do proponente; e (ii) declaração de referência bancária de pelo 
menos 1 (uma) instituição financeira de primeira linha ou prova de que possui 
recursos ou meios suficientes para fazer frente ao pagamento à vista de, pelo 
menos, o Preço Mínimo da UPI. 4.3. Somente serão habilitados para ofertar 
lances na plataforma do leiloeiro os interessados que atendam o disposto nos 
itens acima, independentemente do cadastro feito na plataforma de leilões. 
4.4. Uma vez realizada a habilitação, o interessado habilitado receberá do 
leiloeiro e-mail com o link respectivo para acesso ao dataroom com os 
documentos mencionados neste Edital. 
 
5. Qualificação do Habilitado e Declarações Prévias: 5.1. QUALIFICAÇÃO 
COMPLETA: o interessado deverá encaminhar documentos para o endereço 
da Mega Leilões (Alameda Santos, 787 cjto 132- Jardim Paulista – São Paulo 
– SP – CEP. 01419 -001 ou através o endereço eletrônico: 
contato@megaleiloes.com.br), suficientes segundo a lei, que comprovem a 
identidade e regularidade, sendo que, para as pessoas jurídicas, será 
obrigatória a apresentação de cópia de seu ato constitutivo, assim como prova 
de legitimidade dos signatários da proposta, como, por exemplo, cópia da ata 
de Assembleia Geral ou outro ato societário que elegeu e empossou os 
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signatários; 5.2. DECLARAÇÃO DE QUE o interessado conferiu e constatou 
todos os ativos da NEWCO UPI PORTAL. 5.3. DECLARAÇÃO DE QUE a 
proposta apresentada tem caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade em 
relação ao proponente. Esta declaração deverá ter firma reconhecida ou 
certificado digital (chave ICP), se enviado no formado eletrônico; 
 
6. Obrigações e Compromissos da NEWCO UPI PORTAL para com as 
Recuperandas: De forma vinculativa, o Adquirente da NEWCO UPI PORTAL 
voluntariamente concorda e se obriga perante as Recuperandas com relação 
aos termos abaixo definidos. 6.1. SEDE E ATIVIDADES INDEPENDENTES: A 
NEWCO UPI PORTAL exercerá atividade empresarial em espaço físico 
independentente e diverso da sede das Recuperandas, de modo que o 
exercício das atividades desenvolvidas pela NEWCO UPI PORTAL não 
detenham qualquer conjugação física ou operacional com as atividades 
remanescentes, que continuarão a ser desempenhadas pelas Recuperandas, 
reforçando-se, dessa forma, a aquisição sem ônus sucessórios de qualquer 
natureza, inclusive fiscais, trabalhistas, previdenciários, ambiental, civis e 
comerciais decorrentes das Recuperandas, da NewCo, ou de qualquer outra 
empresa coligada ou afiliada a ambas, observados os ditames dos artigos 60, 
60-A e 142, I, da LRF. 6.2. LICENÇA GRATUITA DE USO DAS MARCAS 
PARA AS RECUPERANDAS: a NEWCO UPI PORTAL licenciará sem 
exclusividade e gratuitamente o uso das marcas que lhes foram vertidas às 
Recuperandas, bem como lhes garantirá acesso e compartilhamento gratuito 
do conteúdo informativo (matérias, notícias, entrevistas, etc.) do Portal 
necessário à edição dos respectivos títulos e publicações, de modo a permitir 
que as Recuperandas continuem editando, publicando, e comercializando 
revistas, títulos e periódicos por meio impresso sob tais marcas, nos termos 
do que previsto no plano e no contrato autônomo de licenciamento a ser 
celebrado entre as partes, cujos termos observarão substancialmente o teor 
da respectiva minuta contratual disponibilizada através de dataroom aos 
interessados habilitados para participar do certame, a qual também fica sendo 
parte integrante deste Edital para os devidos fins. 6.3. USO DAS MARCAS 
EM EVENTOS: A licença gratuita de uso das marcas de que trata esse item 
6.2. dará às Recuperandas também o direito de utilizá-las na divulgação, 
organização e realização de Eventos Presenciais, Mistos ou Online . 6.4. 
LICENÇA GRATUITA DE USO DAS MARCAS DINHEIRO RURAL, MOTOR 
SHOW, MENU, PLANETA E STATUS: a NEWCO UPI PORTAL licenciará 
sem exclusividade e gratuitamente o uso das marcas DINHEIRO RURAL, 
MOTOR SHOW, MENU, PLANETA E STATUS às Recuperandas, garantindo-
lhes o direito de editar, publicar e comercializar, em meios impressos e 
digitais, os respectivos títulos e publicações sob tais marcas, nos termos do 
que previsto no plano e no contrato autônomo de licenciamento a ser 
celebrado entre as partes de que trata o item 6.2. acima. . 6.5. ACESSO AO 
CONTEÚDO DIGITAL DO PORTAL AOS ASSINANTES DAS 
RECUPERANDAS: a NEWCO UPI PORTAL concederá acesso gratuito ao 
conteúdo digital dos respectivos títulos, revistas e periódicos comercializados 
pelas Recuperandas e do Portal aos assinantes de mídia impressa das 
Recuperandas, inclusive aos futuros novos assinantes, exceto os conteúdos 
exclusivos e pagos pelo assinante do Portal como, por exemplo, cursos e 
produtos/serviços digitais, os quais serão precificados e cobrados pela 



 
[||SP4224966||] 

NEWCO UPI PORTAL dos assinantes das Recuperandas nos mesmos 
parâmetros de seus demais clientes e assinantes. 6.6. COMPRA DE 
CONTEÚDO JORNALÍSTICO E EDITORIAL DAS RECUPERANDAS: a 
NEWCO UPI PORTAL adquirirá, a preços de mercado, conteúdos jornalísticos 
e editoriais produzidos pela equipe técnica e jornalística das Recuperandas: i) 
destinados à edição dos periódicos impressos das Recuperandas; ii) 
destinados à edição impressa e digital dos periódicos DINHEIRO RURAL, 
MOTOR SHOW, MENU, PLANETA e STATUS; e iii) destinados 
exclusivamente para veiculação no Portal, nos termos do que previsto no 
plano e no contrato autônomo de prestação de serviço e fornecimento de 
conteúdo editorial e jornalístico a ser celebrado entre as partes, cujos termos 
observarão substancialmente o teor da respectiva minuta contratual 
disponibilizada através de dataroom aos interessados habilitados para 
participar do certame, a qual também fica sendo parte integrante deste Edital 
para os devidos fins. 6.7. VALOR MÍNIMO DE COMPRA E RESPECTIVO 
FORNECIMENTO DE CONTEÚDO EDITORIAL E JORNALÍSTICO: Pela 
aquisição de conteúdo de que trata o item 6.6, a NEWCO UPI PORTAL 
deverá pagar às Recuperandas, como contrapartida do fornecimento dos 
serviços editoriais, o valor pactuado em contrato específico, observados os 
critérios previstos no plano e no contrato autônomo de prestação de serviço e 
fornecimento de conteúdo editorial e jornalístico a ser celebrado entre as 
partes de que tratam os item 6.6. e 6.8. deste Edital. 6.8. O pagamento 
previsto no item 6.7 terá natureza de remuneração pela prestação de serviços 
editoriais realizado pelas Recuperandas – não se confundindo, em nenhuma 
hipótese, com o preço de aquisição da UPI PORTAL de que trata o item 2 
deste Edital – cujo valor é adstrito ao descrito no contrato autônomo de 
prestação de serviço e fornecimento de conteúdo editorial e jornalístico . 6.9. 
PENALIDADE PELO NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELA 
NEWCO UPI PORTAL: eventual descumprimento por parte do Arrematante 
das obrigações supra previstas – sejam obrigações antecedentes ou 
posteriores à arrematação – implicará em condição resolutiva da arrematação, 
com o retorno das quotas / ações que compõem a NEWCO UPI PORTAL às 
Recuperandas. 
 
7. Ausência de Sucessão de obrigações. Nos termos dos artigos 60, § 

único, 60-A, 141, II e § 2º, 142, I, da Lei nº 11.101/2005, a aquisição das 
ações/quotas da NEWCO UPI PORTAL eliminará a sucessão do arrematante 
em quaisquer das obrigações da NEWCO UPI PORTAL, das Recuperandas e 
de suas subsidiárias ou partes relacionadas existentes antes da alienação das 
quotas/ações da NEWCO UPI PORTAL de qualquer natureza, inclusive 
aquelas existentes antes da contribuição de ativos na NewCo, as quais 
deverão ser levantadas para fins de integralização, incluindo-se, mas não se 
limitando a obrigações, ônus, gravames, inclusive propter rem, de natureza 
trabalhista, previdenciária, tributária, ambiental, civil, ou comercial. 
 
8. Regras e condições do leilão: A Alienação Judicial da NEWCO UPI 

PORTAL será realizada na modalidade de leilão eletrônico, na forma do artigo 
142, inc I e § 3° da Lei de Falências, e Provimento CSM nº 1625/09 do TJ/SP, 
observadas as regras previstas neste Edital. 8.1. Leilão Eletrônico: Os 
interessados deverão ofertar lances, virtualmente, no portal 
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www.megaleiloes.com.br. Os lances deverão obedecer ao Preço Mínimo 
descrito no item 2 deste Edital. Durante a alienação, os lanços deverão ser 
oferecidos diretamente no referido portal, de modo a viabilizar a preservação 
do tempo real das ofertas. Sobrevindo novo lanço nos três minutos 
antecedentes ao termo final da Alienação Judicial eletrônica, o horário 
(cronômetro) de fechamento do pregão será prorrogado por mais três minutos 
e sinalizado para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de 
ofertar novos lanços. 8.2. Primeira praça: A 1ª praça terá início no dia de 05 
de julho de 2022, às 10:00 hs, horário de Brasília, com término no dia 12 de 
julho de 2022, às 10:00 hs, horário de Brasília, oportunidade em que os 
lances serão apresentados na plataforma e posteriormente ratificados pelo 
Juízo competente. 8.3. Segunda praça: Caso não apresentada oferta 
equivalente ao Preço Mínimo, uma 2ª praça terá início no no dia de 05 de 
agosto de 2022, às 10:00 hs, horário de Brasília, com término no dia 12 de 
agosto de 2022, às 10:00 hs, horário de Brasília, mantendo-se as condições 
de pagamento previstas nos itens 2 e 3 deste Edital. 8.4 Lance vencedor: será 
considerado vencedor do leilão, e assim será declarado pelo Juiz, o lance de 
maior valor absoluto pela NEWCO UPI PORTAL. 8.5. Na hipótese de o maior 
lance de valor absoluto ser ofertado mediante utilização total ou parcial de 
créditos DIP FINANCE, nos termos do item 3.2 acima, como forma de 
publicidade e segurança para todos os interessesados, o proponente deverá 
apresentar ao Administador Judicial, no prazo de 48 horas contados do 
encerramento do leilão, a documentação comprobatória que ateste a liquidez, 
certeza e exigibilidade do respectivo crédito, ao passo que as Recuperandas 
também deverão apresentar ao Administrador Judicial as informações e 
documentos porventura necessários ao propósito desta verificação. Após as 
72 (setenta e duas) horas subsequentes, o Administrador Judicial deverá 
apresentar parecer nos autos do processo de recuperação judicial com a 
conclusão que venha a ser alcançada desta análise. 8.6.  Homologação da 
Venda: Após o período para apresentação de objeções pelas partes 
interessadas, se aplicável, bem assim ao parecer apresentado pelo 
Administrador Judicial na forma em que previsto no item 8.5 acima, o Juízo da 
Recuperação proferirá decisão no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do 
artigo 143 da Lei de Falências. Se o Juízo da Recuperação rejeitar todas as 
objeções, proferirá decisão de homologação da venda da NEWCO UPI 
PORTAL, declarando que a NEWCO UPI PORTAL e seu acervo serão 
transferidos livres de sucessão. A decisão que homologar a venda conterá 
substancialmente uma declaração no sentido de que a NEWCO UPI PORTAL 
e seu acervo serão transferidos ao proponente vencedor livres de quaisquer 
passivos, ônus, dívidas, constrições, contingências, garantias e obrigações 
das Recuperandas, incluindo, mas não se limitando, àquelas de natureza 
tributária, regulatória, administrava, cível, ambiental, trabalhista, comercial e 
previdenciária e responsabilidades decorrente da Lei n 12.846/2013, na forma 
do artigo 60 , 141, II, 142 da Lei de Falências e artigo 133, § 1° do Código 
Tributário Nacional.  
 
9. Lance Vencedor: O lance declarado vencedor do leilão deverá ser 
oficializado pelo Auto de Arrematação confeccionado pelo Leiloeiro Oficial ao 
arrematante.  
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10. Constituição da NEWCO: o Grupo de Comunicação Três terá até 90 

(noventa) dias da data da homologação da arrematação para constituir 
formalmente a NEWCO, integralizar todos os ativos, bens, direitos e 
obrigações que a comporão na forma do Anexo III – UPI Portal que 
acompanhou o plano de recuperação judicial aprovado; e transferir as suas 
respectivas quotas / ações ao Vencedor do certame. A decisão homologatória 
do resultado do Processo Competitivo terá efeitos jurídicos cogentes também 
com relação às transferências dos ativos da UPI PORTAL perante os órgãos 
competentes, como Junta Comercial, INPI, Receita Federal do Brasil, 
Prefeituras Municipais e quem mais de direito. Eventuais atrasos imputáveis à 
demora de órgãos públicos para responder às solicitações implicarão na 
prorrogação automática e proporcional do prazo para constituição e 
transferência da NEWCO. Adicionalmente, será da faculdade das 
Recuperandas e do Adquirente estipular prazo distinto ou anuir com sua 
eventual prorrogação. 
 
11. Condições precedentes. São condições precedentes e indispensáveis 

para a transferência da titularidade das ações/quotas da NEWCO UPI 
PORTAL, sem prejuízo de outras especificadas das demais condições 
previstas neste Edital: (i) O cumprimento pelo adquirente das condições e 
determinações previstas neste Edital, notadamente o pagamento integral do 
Preço; (ii) assinatura dos instrumentos contratuais que regularão a relação 
entre a NEWCO UPI PORTAL e as Recuperandas, os quais deverão 
substancialmente constar as obrigações definidas neste Edital e no Plano de 
Recuperação Judicial, como o contrato de licença de uso de marcas a título 
gratuito e sem exclusividade, cujos termos por sua vez observarão 
substancialmente o teor da respectiva minuta contratual de que trata os itens 
6.2. e 6.3. deste Edital; e  o contrato de fornecimento de conteúdo jornalístico 
e editorial, cujos termos por sua vez observarão substancialmente o teor da 
respectiva minuta contratual de que trata os itens 6.6. a 6.9 deste Edital. 
 
12. Desfazimento do Negócio. O proponente vencedor poderá cancelar o 
negócio, caso: (i) a carta de arrematação e/ou a alteração do contrato/estatuto 
social com transferência das quotas/ações ao Arrematante não sejam 
registrados no órgão competente por qualquer motivo no prazo de 120 (cento 
e vinte) dias da data de sua lavratura. 
 
13. Disposições Gerais: (i) Os termos aqui empregados e que não sejam 
definidos neste Edital deverão ter o significado que lhes são atribuídos no 
Plano; (ii) Este Edital deverá ser interpretado em conjunto com os termos e 
condições do Plano. Havendo qualquer divergência entre o disposto neste 
Edital e o previsto no Plano, o Plano prevalecerá; (iii) Pela operação do 
presente Edital e mediante a consumação da venda da NEWCO UPI 
PORTAL, o Juízo da Recuperação autoriza expressamente o Grupo de 
Comunicação Três, o adquirente e seus respectivos agentes ou 
representantes a praticar todos os atos e continuar quaisquer operações 
necessárias ou úteis para implementação da alienação judicial da UPI, 
conforme necessário, servindo este Edital como decisão judicial e ofício 
oponível a qualquer terceiro, inclusive entes governamentais, órgãos ou 
repartições públicas para fins de promoção de registros, averbações, 
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transferências ou quaisquer outras medidas necessárias ou úteis para a 
consumação da alienação judicial da NEWCO UPI PORTAL, na forma deste 
Edital; E, para que chegue  ao conhecimento dos interessados e produza os 
efeitos pretendidos, é expedido o presente edital de Leilão, o qual será 
afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei, e no site: 
www.megaleiloes.com.br. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 10 de junho de 2022. 
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