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1.1. Considerações Preliminares

Primeiramente, cumpre referir as premissas que embasaram este

relatório, bem como destacar alguns pontos que julgamos pertinentes

para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para chegarmos às conclusões apresentadas no presente

relatório, entre outros aspectos: (i) tomamos como boas e válidas as

informações contidas nas demonstrações contábeis da CREDEAL

MANUFATURA DE PAPEIS LTDA., as quais foram fornecidas por

seus administradores; e (ii) conduzimos discussões com membros

integrantes da administração da CREDEAL MANUFATURA DE

PAPEIS LTDA. sobre os negócios e as operações da referida

empresa.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração deste

relatório têm qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou

qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que

caracteriza nossa independência em relação ao presente trabalho.

A administração da CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS

LTDA. e seus sócios não impuseram qualquer restrição a: (i) obter

todas as informações solicitadas para produzir este relatório; e (ii)

chegar de forma independente às conclusões aqui contidas.

Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de

informar a todos os interessados no presente processo, observando o

fato de que qualquer leitor deste relatório deve estar ciente das

condições que nortearam este trabalho.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados

neste relatório estão expressos em reais (R$).

Por fim, cumpre ressaltar que os balancetes devidamente

assinados pelo contador e pelo representante legal já foram

solicitados à Recuperanda, a fim de atestar o devido cumprimento do

requisito do art. 52, inciso IV, da Lei nº 11.101/2005.



1.2. Estágio Processual

Trata-se de Recuperação Judicial requerida em 21/06/2018 por

sociedade empresária dedicada à fabricação de cadernos e outros

materiais escolares.

Examinados os requisitos objetivos e subjetivos, o deferimento do

processamento de seu em 27/06/2018.

Remetidas as correspondências previstas no art. 22, I, “a”, da

LRF, logo após a investidura no encargo, o edital de que trata o art.

52, § 1º, da LRF, foi veiculado no DJE de 30/07/2018, considerando-

se publicado em 31/07/2018.

Após análise das habilitações e divergências recebidas

administrativamente, a Administração Judicial apresentou a relação de

credores de que trata o art. 7º, § 2º, da LRF, o que culminou com a

publicação de edital em 15/02/2019.

Além disso, no prazo legal, a Recuperanda apresentou o seu

plano de recuperação (fls. 774/922), ensejando a publicação do edital

do art. 53, parágrafo único, da LRF, em 12/11/2018.

No prazo assinalado pelo art. 55, da LRF, diversos credores

apresentaram objeção ao plano de recuperação.

Convocada a assembleia-geral de credores, não houve quórum

para instalação em primeira convocação realizada em 23/04/2018.

Instalada em segunda convocação e suspensa por duas

oportunidades, o plano de recuperação foi aprovado pelos credores

em 30/05/2019.

A Recuperação Judicial foi concedida através de decisão

publicada em 14/08/2019. Contra essa decisão foram interpostos os

agravos de instrumento de nº 70082667767 (MAICON ROBSON

MARTINS) e 70082654161 (Recuperanda), pendentes de julgamento.

Julgados os recursos, restou determinada a necessidade de

realização de nova assembleia-geral de credores com os credores

trabalhistas para deliberar acerca da cláusula “5.1” do último aditivo

apresentado.

Isso porque o TJRS entendeu que deveria haver adequação da

previsão de pagamento de até 50 (cinquenta) salários mínimos por

credor trabalhistas, sem nada dizer sobre eventual saldo.

Assim, a Administração Judicial sugerirá datas para realização do

novo conclave.

Além disso, o procedimento se encontra na fase de execução do

plano de recuperação, com encerramento previsto para 14/08/2021,

conforme disciplina o art. 61, da LRF.

Nesse interregno, à Administração Judicial compete fiscalizar o

cumprimento do plano de recuperação, conforme art. 22, II, “a”, da

LRF.

É o estágio atual do processo.



Ajuizamento

(art. 51 LRF)

Edital do art. 

52, § 1º LRF)

Aviso de 

recebimento do PRJ 

(art. 53, parágrafo 

único, da LRF)

Deferimento 

(art. 52 LRF)

Entrega do plano 

de recuperação 

judicial (art. 53 LRF)

21/06/2018 31/07/2018 12/11/2018

03/07/2018 30/08/2018

Objeções

(art. 55 LRF)

12/12/2018

AGC

(art. 56 LRF)
Cumprimento do plano

Estágio atual

09/08/2019

Concessão da 

Recuperação Judicial

Encerrada em 

30/05/2019

Recuperação judicial

1.3. Cronograma Processual

Abaixo apresentamos o cronograma processual da Recuperanda subdividido nas etapas de Recuperação Judicial e verificação de créditos.

Encerramento da RJ

(art. 63 LRF)

08/08/2021



Ajuizamento

(art. 51 LRF)
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(art. 7º, § 1º LRF)

1º edital (art. 52, § 1º 

LRF) – relação de 

credores da Devedora
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credores da AJ

21/06/2018 15/08/2018

Estágio atual31/07/2018 15/02/2019

Não houve

QGC

(art. 18 LRF)

27/02/2019

Impugnações 

(art. 8º LFR)

Aguarda julgamento 

das impugnações

1.3. Cronograma Processual

Abaixo apresentamos o cronograma processual da Recuperanda subdividido nas etapas de Recuperação Judicial e verificação de créditos.

Verificação de créditos
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99,9%

Alban Participações LTDA

2.1. Estrutura Societária e Capital Social

•Credeal Manufatura de Papeis Ltda.Razão Social

•87.864.237/0001-07CNPJ

•Serafina Correa - RS. Rua Pe Luiz, 187.Sede

•Sociedade Empresária LimitadaNatureza Jurídica

•R$ 11.838.127,00Capital Social

•Impressão de material para outros usosObjeto

Carlos José Alban

0,1%

Credeal Manufatura 

de Papeis Ltda.



O plano de recuperação, aprovado em 30 de maio de 2019,

previa a constituição de uma Unidade Produtiva Isolada (UPI). É de

conhecimento da Administação Judicial que a Recuperanda constituiu

uma sociedade subsidiária integral, denominada de Nova Credeal

Industria de Cadernos S.A., para a qual foram vertidos todos os

ativos operacionais da Empresa.

Conforme compromisso assumido na assembleia-geral de

credores ocorrida em 30/05/2019, a Recuperanda, no prazo de 30

dias, compartilharia minuta de edital para abertura de concorrência

conducente à alienação da UPI.

Contudo, em razão da alienação de relevante maquinário que,

conforme previsto no plano, deveria ser vertido para uso da UPI, a

alienação restou sobrestada até ulterior definição sobre a temática.

Entretanto, através de financiamento no formato DIP finance, a

Nova Credeal Industria de Cadernos recebeu recursos significativos

como forma de injeção de valores em seu fluxo de caixa,

responsáveis inclusive por viabilizar a manutenção das atividades

empresariais.

Assim, a sociedade subsidiária é atualmente responsável pela

gestão dos ativos da Recuperanda. Por este motivo, apresentamos na

página seguinte a identificação desta pessoa jurídica. Ressaltamos

ainda que a análise econômico-financeira apresentada no presente

relatório de atividades também é realizada com base nos

demonstrativos contábeis da Nova Credeal Industria de Cadernos

S.A.

2.2 Sociedade Subsidiária Integral – “Nova Credeal”



2.2 Sociedade Subsidiária Integral - Identificação

•Nova Credeal Industria de Cadernos S.A.Razão Social

•34.178.263/0001-07CNPJ

•Serafina Correa - RS. Rua Ipiranga, 2660.Sede

•Sociedade Anônima FechadaNatureza Jurídica

•R$ 10.000,00Capital Social

•Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelãoObjeto

Nova Credeal 

Industria de Cadernos 

S.A.

Fabio Lopes Farina 

(Diretor)

Edi Luiz Deitos

(Diretor)



2.3 Perfil dos Credores

O passivo sujeito à Recuperação Judicial atinge a monta de R$ 53.264.815,13. A lista de credores da Recuperanda é composta pela Classe I

– Trabalhistas (4,36%), Classe II – Garantia Real (38,53%), Classe III – Quirografários (56,85%) e Classe IV – ME/EPP (0,26%). Abaixo

representamos o perfil da dívida da Recuperanda através de gráficos:

Principais credores (R$)Perfil dos credores (R$)

[CELLRANGE]

R$ 13.612.404,95

R$ 6.171.077,49

R$ 5.450.675,47

R$ 3.699.114,22

R$ 3.070.380,43

R$ 2.787.652,26

BANRISUL

DEMAIS CREDORES

ANDRÉ BERG

BANCO DO BRASIL

CELLMARK PULP
AND PAPER

FUND DE INVEST
EXODUS

CARLOS JOSE
ALBAN

R$ 2.321.334,55

R$ 18.108.106,30

R$ 27.591.471,16

R$ 137.272,10

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV



2.4 Visita à sede da Recuperanda

No dia 24 de agosto de 2020, a Administração Judicial realizou

visita virtual junto à Empresa Credeal Manufatura de Papéis Ltda.,

ocasião em que fora recebida pelo Sr. Fábio Lopes Farina (diretor

estatutário da subsidiária denominada Nova Credeal Indústria de

Cadernos S/A). Abaixo segue imagem da reunião virtual havida.

Primeiramente, cumpre destacar que não houve suspensão das

operações neste período pandêmico, visto que a Empresa se manteve

em contato permanente junto aos órgãos competentes, cumprindo

integralmente todas as medidas sanitárias condicionantes para

continuidade da atividade fabril.

O Sr. Fábio relatou que se previa um volume de faturamento

distribuído de modo que 80% retrataria a venda para mercado

externo e 20% retrataria a venda para mercado interno. Nada

obstante, diante da altercação vivenciada pela pandemia decorrente

do novo Coronavírus (COVID-19), o que ocorreu fora antagônico:

uma atenuação em relação ao mercado interno e um crescimento em

relação ao mercado externo, eis que grande parte das operações de

exportação tiveram um impacto favorável com a forte alta do dólar

neste primeiro semestre.

Consequentemente, não houve a necessidade de promover

nenhuma redução em seu quadro funcional. Contudo, houve a

necessidade de promover uma pequena alteração na configuração

laboral, criando uma quarta jornada de trabalho a fim de condicionar

todos os funcionários a uma jornada diária de apenas seis horas, o

que acarretou na aplicação da redução da jornada de trabalho (em um

percentual de vinte e cinco por cento) disciplinada pela Medida

Provisória n.º 936.

O Diretor ressaltou ainda que atualmente não existe a

possibilidade de manter em atividade as partes relativas ao refeitório e

ao espaço de convivência em razão das medidas sanitárias adotadas

no combate ao novo Coronavírus (COVID-19).

Nesse sentido, cumpre destacar que, diante da necessidade de

abertura de um quarto turno de trabalho, houve a necessidade de

contratação temporária de alguns colaboradores. Segundo o

representante da subsidiária, em agosto se dispunha de 310

funcionários em regime CLT, 08 estagiários e 28 funcionários

temporários.



2.4 Visita à sede da Recuperanda

Em relação ao futuro, o Sr. Fábio vê com otimismo o atual

cenário dos negócios desenvolvidos pela Empresa, sendo que, na

última semana do mês de junho, houve lançamento da nova coleção

de cadernos, contemplando, inclusive, um catálogo da marca Disney

(vide anexos dispostos na p. 33).

Vale destacar que houve uma alteração no padrão de compra em

relação ao mercado interno: uma vez que havia previsão de que

respectivo faturamento decorreria de aproximadamente 60% da “linha

valor” – na qual a margem de lucro é maior – e 40% da “linha básica”

– na qual a margem de lucro é menor. Contudo, observou-se que este

faturamento é decorrente de aproximadamente 20% da “linha valor” e

80% da “linha básica”, o que justificaria faturamento menor.

Nada obstante, o Sr. Fábio destacou que não haverá queda em

sua margem de lucro e, consequentemente, em seu faturamento, uma

vez que houve redução no custo da principal matéria-prima utilizada

para produção de caderno (papel).

Em relação às despesas correntes, o Sr. Fábio destacou que a

Empresa vem se mantendo adimplente em relação a todas as suas

obrigações extraconcursais, inobstante haja grande inadimplência

por parte de seus clientes. Nesse sentido, cumpre destacar que houve

utilização do parcelamento de tributos junto ao Fisco, razão pela qual

não há nenhum imposto em condição de inadimplência.



2.5. Quadro funcional

Quadro de funcionários da Nova Credeal Industria de Cadernos S/A:
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3.1 Análise Econômico-Financeira - Ativo

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Nova Credeal referentes ao primeiro semestre de 2020.

Apresenta-se abaixo o resumo das contas de ativo. (valores em R$ mil).

Nota: os números apresentados nesta página ainda não haviam sido auditados até a data da elaboração do presente Relatório.

jun/20 AV AH¹ mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19

Disponível 656 1,2% -115,7% 95 38 160 402 937 1.415 

Clientes 5.988 11,4% -383,2% 8.554 8.638 10.945 17.163 23.430 28.936 

Impostos a Recuperar 4.281 8,1% 61,8% 4.358 3.117 2.445 1.878 1.518 1.637 

Adiantamentos 672 1,3% 74,9% 758 761 479 715 301 169 

Estoques 2.844 5,4% -84,4% 3.186 3.003 3.236 3.272 3.583 5.245 

Despesas Antecipadas 2 0,0% 100,0% 2 - - - - -

Total do Ativo Circulante 14.443 27,4% -159,0% 16.953 15.557 17.265 23.430 29.769 37.402 

Realizável a Longo Prazo 11.334 21,5% 7,3% 11.121 10.953 10.864 10.664 10.437 10.507 

Imobilizado 26.734 50,7% -3,0% 26.840 26.973 27.106 27.241 27.373 27.524 

Intangível 228 0,4% -0,9% 229 229 229 230 230 230 

Total do Ativo Não Circulante 38.296 72,6% 0,1% 38.190 38.155 38.199 38.135 38.040 38.261 

Total do Ativo 52.739 100,0% -43,5% 55.143 53.712 55.464 61.565 67.809 75.663 

AV – Análise vertical: apresenta a representatividade de cada rubrica perante o ativo total.
AH¹ - Análise horizontal: apresenta a variação entre dezembro/2019 e junho/2020 de cada rubrica.



3.1 Análise Econômico-Financeira - Ativo

Apresenta-se no gráfico ao lado o resumo das contas do

ativo circulante (valores em R$ mil). A diminuição que se

observa em rubricas como Disponibilidades, Clientes e

Estoques está diretamente atrelada à sazonalidade do negócio.

Como se sabe, ao final do 2º semestre ocorre um aquecimento

natural das operações devido ao calendário escolar brasileiro.

Portanto, como na análise em questão foram abrangidos os

meses entre dezembro/19 e junho/20, é esperada a variação

negativa de 43,5% no ativo total da Recuperanda, composto

27,4% pelo ativo circulante e 72,6% pelo ativo não circulante.

A exceção das oscilações negativas supramencionadas é

observada na rubrica de Tributos a Recuperar. Devido ao

aumento das exportações durante o primeiro semestre de 2020,

a Recuperanda acumulou créditos tributários significativos

originados destas operações.

Disponível; 
656 ; 4%

Clientes; 
5.988 ; 41%

Impostos a 
Recuperar; 
4.281 ; 30%

Estoques ; 
2.844 ; 20%

Outras 
rubricas; 
674; 5%



3.2 Análise Econômico-Financeira - Passivo

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Nova Credeal referentes ao primeiro semestre de 2020.

Apresenta-se abaixo o resumo das contas do passivo. (valores em R$ mil)

Nota: os números apresentados nesta página ainda não haviam sido auditados até a data da elaboração do presente Relatório.

jun/20 AV AH¹ mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19

Fornecedores 988 1,9% 0,7% 933 1.195 1.184 1.014 827 981 

Contas a Pagar 349 0,7% -9,7% 394 945 1.147 550 446 383 

Obrigações Tributárias 3.434 6,5% 13,9% 3.201 3.146 2.947 2.736 2.966 2.956 

Obrigações Trabalhistas 1.985 3,8% -18,1% 1.953 2.068 2.170 2.322 2.425 2.344 

Empréstimos e Financiamentos 7.088 13,4% -282,6% 8.509 6.538 9.884 15.566 21.468 27.117 

Credores - Recuperação Judicial 1.534 2,9% 0,0% 1.534 1.534 1.534 1.534 1.534 1.534 

Total do Passivo Circulante 15.378 29,2% -129,6% 16.524 15.426 18.866 23.722                               29.666 35.315 

Debêntures a Pagar 9.385 17,8% 5,3% 9.385 9.385 8.885 8.885 8.886 8.885 

Provisões para Contingências 744 1,4% 100,0% 744 744 184 - - -

Credores - Recuperação Judicial 18.971 36,0% 3,1% 18.886 18.716 18.631 18.547 18.464 18.380 

Outras Contas 7 0,0% 100,0% 7 7 - - - -

Total do Passivo Não Circulante 29.107 55,2% -1,0% 29.022 28.852 27.700 27.416 27.350 27.265 

Total do Patrimônio Líquido 8.254 15,7% -58,5% 9.597 9.434 8.898 10.427 10.793 13.083 

Total do Passivo + PL 52.739 100,0% -43,5% 55.143 53.712 55.464 61.565 67.809 75.663 

AV – Análise vertical: apresenta a representatividade de cada rubrica perante o passivo total.
AH¹ - Análise horizontal: apresenta a variação entre dezembro/2019 e junho/2020 de cada rubrica.



3.2 Análise Econômico-Financeira - Passivo

Primeiramente, cumpre destacar a significativa diminuição

ocorrida nos saldos de Empréstimos e Financiamentos. Na

rubrica são registradas as operações de desconto de duplicatas

realizadas pela Empresa. Em razão da necessidade de capital

de giro, a Recuperanda tem antecipado praticamente 100% da

sua carteira de recebíveis.

Em Provisões para Contingências são contabilizadas

perdas classificadas como prováveis pela administração em

processos judiciais que a Recuperanda responde passivamente.

A redução apresentada nas obrigações trabalhistas está

atrelada ao pagamento de férias e 13º. Já nas obrigações

trabalhistas observa-se uma redução de saldo, impulsionada

principalmente pelas postergações de prazos de pagamentos de

impostos oportunizadas pelo Governo Federal.



3.3 Análise Econômico- Financeira - Demonstração do Resultado do Exercício

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Nova Credeal referentes aos últimos seis meses de 2020.

Apresenta-se abaixo o resumo das contas de ressultado acumuladas do primeiro trimestre e primeiro semestre de cada período.

Nota 1: Saldos acumulados apresentados.

Nota 2: os números apresentados nesta página ainda não haviam sido auditados até a data da elaboração do presente Relatório.

Valores em R$ mil 31/03/2019 AH¹ 31/03/2020 30/06/2019 AH¹ 30/06/2020

Receita Bruta de Vendas 10.866 27,5% 14.984 17.733 38,7% 28.912 

Deduções (7.368) -267,8% (2.003) (9.974) -267,4%
(2.715)

Receita Líquida de Vendas 3.498 73,1% 12.981 7.759 70,4% 26.197 

Custo dos Produtos Vendidos (8.874) 19,8% (11.065) (15.399) 25,2%
(20.583)

Lucro Bruto -5.376 380,6% 1.916 -7.640 -23,2% 5.614 

Receitas (Despesas) Operacionais -3.484 39,7% -5.777 -3.944 -24,1% -10.057 

Administrativas/comerciais gerais e fixas (1.575) 65,4% (4.550) (2.844) 58,7% (6.879)

Outras Receitas/Despesas Operacionais 43 110,6% (404) 2.335 389,7% (806)

Outras Receitas/Despesas Não Operacionais - 0,0% 19 - 0,0% 23 

Receitas (Despesas) Financeiras (964) 18,2% (1.179) (1.621) 42,0%
(2.795)

Receitas (Despesas) Não Recorrentes (988) 393,2% 337 (1.814) 553,5% 400 

Prejuízo Líquido -8.860 -129,5% -3.861 -11.584 -24,1% -4.443 



3.3 Análise Econômico- Financeira - Demonstração do Resultado do Exercício

Apresenta-se abaixo uma análise sobre o desempenho apresentado pela Recuperanda ao longo dos primeiros trimestres de 2019 e 2020.

(valores em R$ mil)

Comparando os períodos, nota-se um aumento

significativo de 27,5% da receita bruta auferida pela

Empresa.

A melhora do faturamento foi impulsionada pelo

aumento do volume de mercadorias vendidas. Também

devido ao maior volume de cadernos comercializados,

observa-se que os custos de produção despendidos

aumentaram 19,8%.

Embora a Recuperanda tenha apresentado prejuízo

contábil no primeiro trimestre de 2020, o mesmo foi

aproximadamente 130% inferior quando comparado ao

mesmo período do exercício anterior.
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3.3 Análise Econômico- Financeira - Demonstração do Resultado do Exercício

Apresenta-se abaixo uma análise sobre o desempenho apresentado pela Recuperanda ao longo dos segundos trimestres de 2019 e 2020.

(valores em R$ mil)

Em relação aos períodos comparados, observa-se que

houve um aumento significativo de 38,7% da receita bruta

(ainda maior que o ocorrido no primeiro trimestre de 2020). A

melhora se dá em virtude do aumento das exportações e

dos ganhos atrelados às oscilações positivas da moeda

externa (dólar norte-americano).

Também devido ao maior volume de cadernos

exportados, observa-se que os custos de produção

aumentaram 25,2%.

Embora a Recuperanda tenha apresentado prejuízo

contábil durante os primeiros meses de 2020, é notável a

melhora dos indicadores financeiros, os quais

evidenciam maior equilibrio das finanças.
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4. Cumprimento do Plano de Recuperação

RELATÓRIO 

DE ATIVIDADES



4. Cumprimento do Plano de Recuperação - Condições de Pagamento

4.1. CLASSE I – CRÉDITOS TRABALHISTAS

Condição de pagamento: serão pagos até o limite de 50

salários mínimos por credor, no prazo de 12 meses, contados do

trânsito em julgado da decisão de concessão da Recuperação

Judicial.

4.2. CLASSE II – CRÉDITOS COM GARANTIA REAL

Condição de pagamento: pagamentos com 18 e 24 meses de

carência, em relação aos juros e principal, respectivamente. Tais

prazos passarão a contar a partir da data de homologação da

arrematação da UPI.

4.3. CREDORES QUIROGRAFÁRIOS

A Recuperanda previu duas condições de pagamento para os

credores inseridos na classe dos quirografários: opções “A” e “B”.

Nesse sentido, os credores quirografários possuíam o prazo de

20 dias úteis a contar da data de aprovação do plano em assembleia-

geral de credores para informar à Administração Judicial se optariam

pela “Opção A” ou “Opção B”.

Apenas os credores que Banco Fibra S/A e International Paper

do Brasil Ltda. enviaram comunicado no sentido de que optariam

pela “Opção B”.

Todos os demais credores, conforme disposição do plano de

recuperação, serão adimplidos conforme “Opção A”.

4.3.1 CREDORES QUIROGRAFÁRIOS – OPÇÃO “A”

Condição de pagamento: pagamentos até o limite de R$

12.000,00 através de única parcela após a homologação da alienação

da UPI.

4.3.2 CREDORES QUIROGRAFÁRIOS – OPÇÃO “B”

Condição de pagamento: deságio de 90% sobre o principal,

carência de 18 meses para pagamento dos juros e de 36 meses para

pagamento do principal, sempre contadas da data de homologação da

arrematação da UPI.

Finalizados os períodos de carência, o prazo total de amortização

será de 180 meses, com correção monetária pela TR e juros de 2%

ao ano.

4.4. CLASSE IV – ME/EPP

Condição de pagamento: serão pagos de forma integral e em

até 30 dias contados da data de homologação da arrematação da

UPI.



4. Cumprimento do Plano

Até a finalização deste Relatório, a Recuperanda não havia feito qualquer pagamento para os credores sujeitos à Recuperação Judicial.

Ainda que não tenham sido realizados pagamentos até a presente data, a Recuperanda não está descumprindo o plano de recuperação

aprovado. Isso porque os pagamentos estão condicionados à alienação da UPI, o que ainda não ocorreu por questões processuais ainda em

discussão (principalmente envolvendo alienação de maquinário).

Por outro lado, o pagamento dos créditos trabalhistas não está condicionado à venda da UPI, de modo que depósitos deveriam ser realizados

até o mês de agosto/20. Contudo, em função de recente decisão proferida pelo TJRS, nova assembleia-geral de credores terá de ser realizada

para adequar as condições de pagamento dos créditos inseridos na referida classe.



4. Cumprimento do Plano - Observação

Ainda sobre o plano de recuperação, foi admitido o Recurso

Especial interposto pela Recuperanda (Recurso nº

70084248954) com o objetivo de declarar a validade e eficácia

da cláusula do plano que previa a extensão da novação em

relação aos coobrigados e garantidores. Aguarda-se, portanto,

ulterior decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.



5. Informações Adicionais

RELATÓRIO 

DE ATIVIDADES



Atualmente, os tributos 

federais estão sendo 

compensados ou postergados, 

conforme medidas provisórias 

recentemente publicadas pelo 

Governo Federal.

Em relação aos tributos 

estaduais, tanto o 

parcelamento da dívida, quanto 

os impostos correntes estão 

sendo pagos em dia.

No primeiro semestre de 

2020 não foram contraídos 

novos empréstimos, 

tampouco adquiridos novos 

ativos imobilizados de 

relevância.

A Recuperanda vem 

conseguindo cumprir os 

prazos de pagamentos de 

créditos gerados após o 

ajuizamento da Recuperação 

Judicial, tais como salários, 

encargos e fornecedores.

A Recuperanda, em 

conformidade com a 

proposição juntada aos autos 

na fl. 599, vem honrando 

com o pagamento do valor 

dos honorários mensais 

fixados em favor da 

Administração Judicial.

5. Informações Adicionais



6. Registros Fotográficos

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



Pavilhão Industrial Pavilhão Industrial

Parte do estoque de matéria-prima Parte do estoque de matéria-prima

6. Registros Fotográficos



Insumos para o processo 

produtivo

Cadernos em produçãoCadernos em produção

6. Registros Fotográficos



Funcionários na produçãoProdutos prontos

6. Registros Fotográficos

Funcionários na produção



Pulsecolor

• 7.1. Catálogo Disney

RELATÓRIO 

DE ATIVIDADES

7. ANEXOS



Linha Premium Donald DuckCapa Linha Premium Disney

7.1 Catálogo Disney

Capa Coleção Credeal 

Disney + Marvel 2021



Especificações Linha Premium 

Daisy Duck
Linha Premium Daisy Duck

7.1 Catálogo Disney

Especificações Linha Premium 

Donald Duck



Capa Linha Premium MarvelEspecificações Linha Premium 

Villains

7.1 Catálogo Disney

Linha Premium Villains



Linha Premium DeadpoolEspecificações Linha Premium 

Captain Marvel

7.1 Catálogo Disney

Linha Premium Captain Marvel



Especificações Linha Premium 

Punisher

Linha Premium Punisher

7.1 Catálogo Disney

Especificações Linha Premium 

Deadpool



Capa Linha Disney Light Linha Premium X-Men

7.1 Catálogo Disney

Especificações Linha

Premium X-Men



Linha Light Daisy DuckLinha Light Donald Duck

7.1 Catálogo Disney

Especificações Linha Light 

Donald Duck



Especificações Linha Light 

Princesinha Sofia 

Linha Light Princesinha Sofia

7.1 Catálogo Disney

Especificações Linha Light 

Daisy Duck



Especificações Linha Light 

Captain Marvel

Linha Light Capitain Marvel

7.1 Catálogo Disney

Capa Linha Light Marvel



Contra-capa Linha 

Disney + Marvel

Especificações Linha 

Light X-Men

7.1 Catálogo Disney

Linha Light X-Men



Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades,

formulado precipuamente pelos seguintes profissionais, todos da equipe permanente desta auxiliar do Juízo: 

Rafael Brizola Marques

Coordenador Geral

OAB/RS 76.787

Guilherme Falceta

Advogado corresponsável

OAB/RS 97.137

Daniel Kops

Equipe Contábil

CRC/RS 096647/O-9

Juliana Reschke

Equipe Contábil

Felipe Camardelli

Equipe Contábil

CRA/RS 31349/O




