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1 – DA NECESSIDADE DA ALTERAÇÃO 

 

Levando-se em consideração análise pragmática do fluxo de caixa e de sua 

projeção baseada nas expectativas em detrimento à realidade da Companhia 

necessário se perfaz pequeno ajuste no que tange ao prazo de pagamento 

aos credores das classes II, III e IV, nos moldes baixo: 

 

1.1 - Classe I – Trabalhista 

 

Será dada prioridade ao pagamento dos Credores Trabalhistas conforme 

artigo 54 da Lei 11.101/2005, onde estes receberão integralmente seus 

créditos, até o final do 11º (décimo primeiro) mês subsequente à publicação 

da homologação do plano de recuperação judicial.  

 

1.2 - Classe II – Garantia Real 

 

Apesar das recuperandas não terem identificado credores com garantia real, 

caso sejam incluídos credores na classe II (por decisão judicial ou 

administrativa do Administrador Judicial), a proposta consiste no pagamento 

de forma igualitária dos créditos, aplicando deságio de 80% sobre o valor de 

face, iniciando no 12º (décimo segundo) mês subsequente ao término do 

pagamento da classe I -Trabalhista, e se estendendo, até o 13º (Décimo 

terceiro) ano, último de previsões dos pagamentos. 

  

Os pagamentos serão feitos em tranches mensais, sempre com vencimentos 

no 25 (vigésimo quinto dia do mês). 

 

1.3 - Classe III – Quirografária 

 

Para esta classe de Credores a proposta consiste no pagamento de forma 

igualitária dos créditos, aplicando deságio de 80% sobre o valor de face, 

iniciando no 12º (décimo segundo) mês subsequente ao término do 

pagamento da classe I -Trabalhista, e se estendendo, até o 13º (Décimo 

terceiro) ano, último de previsões dos pagamentos. 
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Os pagamentos serão feitos em tranches mensais, sempre com vencimentos 

no 25 (vigésimo quinto dia do mês) iniciando no mês subsequente ao término 

do 13º mês. 

 

1.4 - Classe IV– Micro e Pequenas Empresas 

 

Para esta classe de Credores a proposta consiste no pagamento de forma 

igualitária dos créditos, aplicando deságio de 50% sobre o valor de face, 

iniciando no 13º (décimo terceiro) mês subsequente à publicação da 

homologação do plano de Recuperação Judicial, e se estendendo, até o 5º 

(quinto) ano, último de previsões dos pagamentos. 

  

Os pagamentos serão feitos em tranches mensais, sempre com vencimentos 

no 25 (vigésimo quinto dia do mês), com início no mês subsequente ao 

pagamento do crédito descrito na classe I - Trabalhista. 

 

2. AMORTIZAÇÃO ACELERADA 

 

As Recuperandas no intuito de apresentar a todos os Credores respeitando a 

igualdade de condições ofertadas, proporciona uma aceleração no 

recebimento dos seus créditos e com objetivo de liquidar seu passivo de 

forma mais célere, propõem uma forma opcional de aceleração da 

amortização, cujo início ocorrerá a partir da homologação do plano de 

recuperação judicial devidamente aprovado, nos seguintes termos: 

 

2.1. - CREDORES COLABORADORES - FORNECEDORES 

 

Serão considerados Credores Colaboradores levando-se em consideração a 

relevância do produto e do fornecedor às Recuperandas, cuja interrupção ou 

necessidade de substituição implicará em prejuízo as atividades da empresa 

de acordo com os critérios estabelecidos a seguir: 

 



4 

2.1.1 – Ao Credor aderente restará a incumbência de fornecer os produtos 

em razão da expressa necessidade das Recuperandas enquanto perdurar o 

cumprimento do plano de recuperação judicial, por força do fomento da 

parceria, as Recuperandas propõem como forma de pagamento:  

 

a) 100% do valor do passivo listado no edital do art. 7º, § 2º, da lei 

11.101/2005;  

b) Sem carência a contar da homologação do plano de recuperação 

judicial devidamente aprovado; 

c) O pagamento ocorrerá em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, em 

consonância com a alínea “b” deste subitem; 

d) Será considerado como índice de atualização monetária a T.R. + 0,3 

a.a.  

e) Os pagamentos serão realizados através de tranches mensais, sempre 

com vencimento ao 25º (vigésimo quinto) dia, iniciando ao mês 

subsequente à homologação  

f) O ato para adesão à figura de credor colaborador fornecedor se dará 

exclusivamente quando da votação do plano de recuperação judicial 

ora proposto, na assembleia geral de credores que o deliberar; tal 

adesão será ratificada através de “TERMO DE ADESÃO A CLASSE 

DE CREDOR COLABORADOR”, o qual será disponibilizado pelas 

Recuperandas, cuja solicitação se dará através do e-mail: 

caroline@olr.adv.br e, após a assinatura será acostado aos autos e 

concomitantemente comunicado ao Sr. Administrador Judicial 

 

3 – DA CONCLUSÃO 

 

No que tange as demais cláusulas e condições, essas permanecem 

inalteradas em consonância com o PRJ apresentado inicialmente. 

 

 

VARGEM GRANDE, 18 de fevereiro de 2019. 
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