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PREFÁCIO 

 

Trata-se do Plano de Recuperação Judicial das empresas AMAPÁ DO SUL S.A. – 

INDÚSTRIA DA BORRACHA e TERMOSOLA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA, 

conforme determinado nos autos do Processo Judicial nº 0014735-92.2018.8.21.0019, da Vara 

de Falências e Concordatas da Comarca de Novo Hamburgo/RS. Os elementos a seguir 

estabelecidos têm por objeto a apresentação da estratégia de recuperação das empresas, bem 

como a definição do formato de liquidação dos créditos dos credores, que será deliberado e 

aprovado pelos Credores em Assembleia Geral.  
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QUADRO DE ABREVIAÇÕES 

 

 Termosola = Termosola Indústria de Artefatos de Borracha Ltda; 

 Amapá do Sul = Amapá do Sul S.A. Indústria da Borracha; 

 PRJ = Plano de Recuperação Judicial; 

 LFRE = Lei de Falências e Recuperação de Empresas – Lei nº 11.101/2005; 

 SPC = Sistema de Proteção ao Crédito 

 IGPM = Índice Geral de Preços do Mercado (FGV) – Atualização monetária; 

 Recuperandas = Termosola Indústria de Artefatos de Borracha Ltda e Amapá do Sul S.A. 

Indústria da Borracha; 

 Primeira Recuperanda = Amapá do Sul S.A. Indústria da Borracha; 

 RPR = Reserva para Pagamento da Recuperação 

 RR = Reserva da Recuperação 

 RJ = Recuperação Judicial 

 AGC = Assembleia Geral de Credores 

 

  



 

  
 

Página 7 de 33 

 

Rua Dona Leonor, 126  
Porto Alegre/RS  
CEP 90420-180 
+55 51 3026-0201 | www.bcaf.com.br 

Avenida Borges de Medeiros, 2500/910, Praia de Belas 
Prime Offices – Porto Alegre/RS – CEP 90110-150 

contato@vianacaletti.com.br  
+55 51 3108-4321 | www.vianacaletti.com.br 

 

 

 

1. HISTÓRIA DA EMPRESA 

 

A Amapá do Sul foi fundada em 30 de maio de 1949, pelo técnico João Correa da Silveira 

(in memorian), na cidade de Novo Hamburgo. A empresa iniciou suas atividades com apenas 

um cilindro, em uma garagem alugada, onde eram produzidas misturas de borracha 

desenvolvidas pelo próprio Sr. João. 

 

Passo a passo a empresa foi crescendo, consolidando a qualidade do produto fornecido, 

adquirindo maquinário de ponta, agregando colaboradores e assim, transformando-se em uma 

potente fornecedora de componentes de borracha para a indústria calçadista mundial. 

 

Paralelamente, em 11 de novembro de 1976, de maneira totalmente autônoma, a 

empresa Termosola iniciou suas atividades com o objetivo de produzir solados de calçados de 

injetados plásticos – atividade que não era realizada pela Amapá do Sul (que se dedicava a 

produtos de borracha). A criação da Termosola se justificou pela possibilidade de explorar 

novos nichos de mercado, inibindo o crescimento da concorrência dos produtos plásticos para 

calçados. 

 

No ano de 2008 a Amapá, visando contornar a crise, começou a confeccionar Tapetes 

Automotivos de Borracha para o mercado de reposição automobilística, inclusive mediante 

industrialização por encomenda. Hoje a Amapá já conta com uma extensa carteira de clientes 

no mercado Nacional, com um produto de grande qualidade e custo acessível, podendo ser 

encontrado na rede de Varejo especializada e em diversas concessionárias de Veículos.  

 

Sua sede própria, com 62 mil m2 de área, sendo 17 mil m2 construídos, possui 

capacidade de processamento mensal de 1 mil toneladas de produto acabado e 300 toneladas 

de reciclagem de borracha. 
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Hoje a Termosola está instalada em prédio localizado no mesmo parque industrial da 

Amapá do Sul, e também está se dedicando ao ramo da borracha. 
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2. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 

2.1. Linhas de produtos 

 

Com o passar dos anos as empresas se especializaram na produção de produtos de 

borracha e atualmente a Amapá do Sul se afirma no mercado pelo slogan: Borracha é o nosso 

chão. Sustentabilidade é a nossa marca. 

 

Assim, especializadas em borracha, as empresas pretendem consolidar suas operações e 

investir na reciclagem e fabricação de produtos variados, conforme a demanda de mercado, 

sendo que hoje estão sendo explorados os ramos calçadista e automobilístico, bem como estão 

sendo desenvolvidas pesquisas e produtos específicos para os ramos da construção civil, fitness 

e agropecuária. 

 

Para o setor automotivo, a Amapá do Sul produz uma linha de tapetes de borracha 

universais, universais adaptáveis e tapetes específicos para a plataforma do veículo. Na linha 

calçadista, a Amapá do Sul disponibiliza variado leque de produtos, fornecendo a seus clientes 

toda a linha de solados e meia pata para sapatos emborrachados. 

 

 

2.2. Empregos Gerados 

 

A atividade das empresas passou por fases muito prósperas, havendo períodos em que 

empregou mais de 1200 funcionários, distribuídos entre produção, administrativo e comercial. 

Nessa época a empresa focava no mercado nacional e internacional, com forte atuação na linha 

calçadista. Contudo, após as reiteradas crises sofridas, hoje as empresas somam 35 

funcionários.  
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3. DAS RAZÕES CONCRETAS DA CRISE 

 

A crise financeira das empresas Recuperandas teve início no ano de 1994, com o 

lançamento da moeda Real, que foi equiparada com o dólar (U$1,00 por R$1,00) e tornou o 

mercado brasileiro mais atrativo para as concorrentes estrangeiras, inviabilizando as 

exportações de calçados. Esse contexto econômico ocasionou a quebra de diversos clientes, 

razão pela qual as empresas tornaram-se credoras (frustradas) em mais de 100 concordatas e 

falências. 

 

Em razão disso, no ano de 1998, passando por dificuldades financeiras, e considerando 

sua imagem sólida que especialmente a Amapá do Sul ostentava perante o mercado, esta 

buscou recursos com diversos bancos, a fim de viabilizar sua operação mediante alavancagem 

com recursos de terceiros. Essa alavancagem se verificou, em muitos contratos, com vinculação 

à variação cambial - dólar. 

 

Ocorre que, infelizmente, houve uma grande variação cambial, com a valorização do 

dólar, de maneira que a dívida da empresa passou a ser três vezes maior. Essa realidade foi 

administrada e gerida pela Requerente até o ano de 2004, quando, no final daquele período a 

empresa ingressou com diversas ações revisionais bancárias, visando restabelecer os patamares 

contratados, reduzir os juros e excluir as verbas indevidamente exigidas pelos bancos. 

 

Essa postura viabilizou a operação das empresas por um curto período. Contudo, as 

instituições financeiras pararam de operar com as Recuperandas, restringindo imensamente 

seus limites de crédito.  

 

A escassez de recursos forçou a Amapá do Sul a optar entre o pagamento dos 

fornecedores ou os tributos, tendo preterido esses últimos, ao menos provisoriamente. 
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Contudo, as revisionais bancárias perderam efetividade, pois deixaram de obstar as inscrições 

no SERASA. Tais restrições, somadas ao endividamento tributário, restringiram a operação da 

empresa também com os fornecedores, considerando a limitação nos prazos de pagamento, 

que hoje são realizados à vista - antecipados. 

 

Nessa época, considerando o baixo endividamento da Termosola, ela se mostrou como 

mecanismo viável para a compra de matérias primas e produção de produtos para clientes 

específicos, que exigiam ‘regularidade’ do fornecedor. 

 

Tudo isso gerou um custo de carregamento elevadíssimo para ambas as empresas, 

onerando mês a mês a atividade empresarial, entretanto, a Amapá do Sul continuava sendo 

grande exportadora, viabilizando sua operação com as vendas aos clientes do exterior, 

impulsionada pela alta das moedas estrangeiras (de 2005 a 2008). 

 

Nessa época a Amapá do Sul chegou a ter 150 funcionários trabalhando exclusivamente 

com exportações, gerando otimismo quanto à superação da crise. 

 

Porém, no ano de 2009 houve uma nova valorização da moeda nacional, ocasionando a 

maior desvalorização do dólar na história1 (em uma semana chegou a cair 25%2). Esse impacto 

financeiro fez com que a Amapá do Sul praticamente deixasse de exportar, redirecionando 

novamente sua operação ao mercado nacional – nessa época a empresa começou a realizar 

também a atividade de industrialização por encomenda, viabilizando sua operação com a 

produção de tapetes para veículos. 

 

Essa crise fez com que a operação da Termosola fosse diminuindo, ao ponto de, em 

2010, ter se mudado para um dos prédios da sede da Amapá do Sul, quando começou a 

trabalhar com borracha, assim como a primeira Recuperanda. 

 

                                                      
1 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,queda-do-dolar-em-2009-e-a-maior-da-historia,406940 
2 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dolar-fecha-2009-com-queda-de-25-3,488799 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,queda-do-dolar-em-2009-e-a-maior-da-historia,406940
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dolar-fecha-2009-com-queda-de-25-3,488799
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Essa estratégia de mercado fez com que os negócios das Recuperandas prosperassem 

até o ano de 2014, tendo aproveitado todo o incremento das vendas de veículos pela indústria 

automobilística (e continuou se mantendo no mercado com a produção de solados para 

calçados femininos). Todavia, desde o ano de 2015 o mercado brasileiro se retraiu, ingressando 

numa nova e atual crise financeira, decorrente dos problemas macroeconômicos que o Brasil 

vem passando. 

 

Isso fez com que o faturamento das empresas despencasse. Em 2017 a Amapá do Sul 

faturou apenas R$ 2,5 milhões, enquanto a Termosola faturou R$ 2,3 milhões. A expectativa 

das empresas é, superada a crise brasileira, retomar o crescimento e, no ano de 2020, alcançar 

um faturamento mensal mínimo de R$ 500.000,00, perfazendo o montante superior a R$ 

6.000.000,00 (seis milhões de reais) por ano. 

 

Com esse faturamento, somada a desmobilização dos ativos imobiliários, a operação 

voltará a ser viável financeiramente, liquidando os passivos e prosperando, com a geração de 

empregos e atendimento de sua função social. 
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4. PROPOSTAS PARA A RECUPERAÇÃO 

 

4.1. Reforma Estrutural 

 

Este Plano prevê a renegociação das dívidas, obtenção de recursos e a desmobilização 

de ativos, visando formar capital de giro para a recuperação da empresa, bem como liquidar o 

passivo, pagando os credores de maneira planejada e viável aos interesses da empresa, dos 

seus funcionários e, especialmente, dos credores. 

 

As estratégias adotadas passam pela consolidação da marca no mercado 

automobilístico, fabricação de novas linhas de produtos, gerenciamento das compras e 

estoques, bem como incremento das vendas. 

 

Assim, diante da crise e necessidade de preservação da empresa, já foram 

implementadas várias ações nas áreas administrativa, comercial e produtiva, todas focadas na 

redução de custos e despesas, redução da folha de pagamento e aumento da rentabilidade. 

 

Nesta trilha, outro elemento indispensável à recuperação das empresas é a 

incorporação da Recuperanda Termosola pela empresa Amapá do Sul. Esta transformação 

societária reduzirá drasticamente o custo administrativo das empresas, bem como simplificará 

os procedimentos internos, fortalecendo a posição dos credores com a consolidação do passivo 

e prosseguimento da Recuperação exclusivamente em relação ao CNPJ da Amapá do Sul, que 

representará o ativo e passivo de ambas as Recuperandas. 

 

 

4.2. Desmobilização de Ativos 
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Em relação aos ativos disponíveis, as Recuperandas pretendem desmobilizar alguns 

imóveis e máquinas. Os imóveis se encontram descritos na tabela abaixo e respectivas 

avaliações estão no Anexo 03: 

Imóvel Matrículas Endereços Valor Avaliação 

01 64.465 
Rua João Antônio da Silveira, nº630, bairro Centro, 
cidade de Novo Hamburgo/RS. 

R$ 18.001.065,- 

02 

87.934 
87.933 
87.932 
69.140 

Av. Vereador Adão Rodrigues de Oliveira, nº 2124, 
bairro Ideal, cidade de Novo Hamburgo/RS. 

R$ 156.102.800,- 

 

Os imóveis estão agrupados em duas unidades, sendo o imóvel 01 (um) representado 

por uma matrícula, enquanto o identificado pelo número 02 (dois) é formado por 04 

matrículas, que deverão ser alienadas em conjunto, porquanto formam o parque industrial da 

sede da empresa Amapá do Sul, cujo funcionamento pressupõe a integralidade da área, 

considerando a continuidade e fluxo do processo produtivo, a unicidade do abastecimento de 

energia elétrica e de água, caldeiras, serviço de vigilância, recepção e tratamento de água e 

esgoto etc. 

 

Ainda, a fim de viabilizar sua operação, com a execução do presente plano e pagamento 

dos credores preferenciais, a empresa pretende alienar algumas máquinas, as quais não estão 

sendo utilizadas em seu processo produtivo, cujo valor de mercado é estimado em R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais). Hoje a empresa possui aproximadamente R$ 3.000.000,00 

(três milhões de reais) em máquinas e equipamentos, todos relacionados no imobilizado das 

empresas. 

 

Os ativos acima serão disponibilizados para venda, locação ou arrendamento, 

obedecendo aos critérios definidos no presente PRJ e amparados pelos artigos 140 a 142, 

ambos da lei de Falências e Recuperação de empresas (Lei nº 11.101/2005). 
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4.2.1. Processo de Praceamento dos Imóveis 

 

Os Imóveis destinados à venda ou alienação serão comercializados através de leilão 

judicial, coordenados por Leiloeiro Juramentado (Norton Jochims Fernandes), desde que sejam 

atendidos os requisitos mínimos estabelecidos pelo artigo 142 da LFRE, conforme amparado 

pelo preceito do art. 60 da mesma Lei. 

 

A proposta inicial poderá abranger um deságio não superior a 20% do valor da 

avaliação, ou seja, os imóveis poderão ser vendidos por no mínimo 80% do valor de mercado. 

 

Eventuais ofertas realizadas abaixo desse deságio deverão ser formalizadas por escrito, 

nos autos do processo, cuja aprovação dependerá de parecer favorável do Administrador, da 

Comissão de credores (se houver), das Recuperandas e do Juízo da Recuperação. 

 

Não sendo aceitas as ofertas ou não havendo proposta de compra, haverá a realização 

de novo leilão em data futura, nunca antes de 60 dias e não depois de 120 dias, contados da 

data da última oferta pública. 

 

Os imóveis serão ofertados primeiramente na modalidade à vista. Não sendo viabilizada 

a venda dessa maneira, serão aceitas propostas de forma parcelada, com mínimo de 55% de 

entrada e saldo não podendo exceder 60 parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas pelo 

IGPM, sendo que a homologação ficará sujeita à aceitação da Recuperanda Amapá do Sul. 

 

 

4.2.2. Processo de Venda ou Alienação de Ativos 

 

Além do venda dos imóveis em leilão, os ativos (imóveis e máquinas) poderão ser 

vendidos ou alienados diretamente pela empresa, mediante prestação de contas ao juízo, 

desde que respeitadas as mesmas condições estabelecidas no item 4.2.1. 
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Em relação aos imóveis, eventual alienação sempre será submetida ao juízo e, uma vez 

atendidos os critérios deste plano de recuperação, deverá ser expedido o competente 

mandado de transferência do bem, livre de quaisquer ônus ou restrições em favor do 

comprador. 

 

 

4.2.3. Fundo de Ativos 

 

Os recursos oriundos da venda de imóveis serão canalizados primeiramente para o 

pagamento dos credores trabalhistas (pela sua prioridade legal), após serão pagos os tributos 

incidentes sobre a venda, o IPTU do imóvel e os honorários do Administrador Judicial. Eventual 

saldo será destinado para um fundo, o qual utilizará os recursos da seguinte maneira: 

 50% serão destinados para fins de capital de giro da empresa; 

 50% serão destinados para pagamento aos credores, objetos do presente PRJ, 

através do leilão reverso de créditos, conforme os critérios definidos no item 

4.3.; 

 Superado o leilão reverso, o saldo será incorporado ao fluxo de caixa da 

empresa, para fins de viabilizar o Plano de Recuperação, conforme está 

demonstrado no anexo 04 (quadro de usos e fontes Fundo de Ativos) do 

presente PRJ. 

O anexo 04 está organizado em 3 cenários, que demonstram hipóteses de alienação dos 

ativos, bem como, a aplicação dos recursos regularmente originados a partir das vendas dos 

imóveis. 

 

 

4.3. Leilão Reverso de Créditos 
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As Recuperandas poderão convocar os credores para o mecanismo denominado leilão 

reverso de créditos, desde que as Recuperandas estejam em dia com as obrigações assumidas 

no presente PRJ. 

 

Nesse caso, os credores poderão, a seu critério, oferecer a possibilidade de liquidação 

de dívida, concordando com as condições abaixo: 

a)  Com 30 dias de antecedência, os credores serão convidados a participar 

do leilão e informados da verba que será destinada para isso; 

b)  Por meio do leilão reverso, será pago primeiramente o credor que 

conceder o maior percentual de deságio, aplicado sobre a dívida 

resultante em favor do credor, após a aplicação dos descontos e critérios 

estabelecidos no capítulo 6.; 

c)  O lance mínimo deverá abranger deságio superior aos estabelecidos no 

presente plano, conforme título 4.4; 

d)  O mecanismo poderá ser repetido, enquanto houver saldo disponível, até 

que não haja mais interessados em oferecer deságios. Caso após os 

leilões ainda sobrem recursos, os mesmos serão revertidos para reserva 

de recuperação, que será especificamente abordada no próximo capítulo; 

e)  Se houver empate entre o percentual de lances, será respeitado o critério 

de classe, de acordo com o artigo 41 da lei nº 11.101/2005, e, se os 

credores estiverem na mesma classe, os estratégicos serão privilegiados; 

f)  Caso o saldo disponibilizado seja inferior ao montante a ser amortizado 

de dívida do lance vencedor, a quitação será parcial e proporcional, 

obedecendo ao deságio estipulado. 

 

 

4.4. Deságio por antecipação de Pagamento 
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Os pagamentos serão realizados de acordo com o fluxo estabelecido no capítulo 6., e 

respectivos Anexos, priorizando a liquidação dos credores na ordem legal das classes vencidas 

ou na iminência de vencer, assim considerado os créditos que se vencerão em até trinta dias. 

 

Havendo recursos excedentes, oriundos da venda dos ativos, em relação aos credores 

com garantia real, quirografários ou micro e pequenas empresas, as Recuperandas poderão 

notificar os credores a manifestarem seu interesse em aderir ao plano de amortização 

antecipada, conforme o seguinte quadro de deságio: 

Momento do Pagamento 
(Após o Período de Carência do 

PRJ) 

Percentual de Deságio* 

Até 12º Mês 55% 

Até 24º Mês 50% 

Até 36º Mês 40% 

Até 48º Mês 35% 
* Os deságios serão aplicados sobre o valor do crédito resultante em favor do credor, após 
os descontos estabelecidos para cada classe, conforme capítulo 6. 

 

Caso mais de um credor adira ao regime de “Deságio por antecipação de pagamento”, e 

a soma dos respectivos créditos for superior ao valor destinado para o pagamento antecipado 

do crédito, será efetuado um rateio entre os Credores, considerando-se como critério o 

número de cabeças dos Credores vencedores, independentemente do valor do seu crédito. 

Excepciona-se a esta regra as hipóteses em que houver concorrência entre credores de classes 

distintas, ou quando as adesões forem feitas por credores estratégicos, caso em que será 

respeitado o critério das classes primeiramente, e após priorizar-se-á os credores estratégicos. 

 

 

4.5. Arrendamento ou Alienação do Estabelecimento 

 

O estabelecimento comercial, ou parte da operação das Recuperandas poderá ser 

arrendado ou transferido a terceiros (trespasse), mediante contraprestação que viabilize o 
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cumprimento integral do presente plano, dentro dos seus respectivos prazos e condições 

(artigo 50, inciso VII da Lei nº 11.101/2005). 

 

O Adquirente ou Arrendatário assumirá o estabelecimento ou a atividade livre de 

quaisquer ônus ou obrigações, sejam elas de natureza trabalhista, tributária, ou com 

fornecedores, não se aplicando qualquer hipótese de sucessão, conforme faculta o artigo 60, § 

Ú, combinado com o artigo 141, § 2º, ambos da Lei nº 11.101/2005. 

 

A alienação ou o arrendamento serão realizados mediante propostas fechadas, como 

permite o artigo 142, II da Lei nº 11.101/2005. 

 

 

4.6. Outros meios de recuperação 

 

Para atingir os resultados projetados, a Amapá do Sul (após a incorporação da 

Termosola) poderá utilizar quaisquer dos meios previstos no artigo 50 da Lei 11.101/2005, 

dentre eles, exemplificativamente: 

 Alteração do controle societário (Os acionistas da recuperanda Amapá do Sul 

poderão negociar parte ou mesmo a integralidade do controle a eventuais 

interessados); 

 Aumento de capital social; 

 A incorporação da Recuperanda Termosola pela empresa Amapá do Sul; 

 Alienação Parcial ou arrendamento de bens (A alienação pode se dar em bloco 

ou de forma individualizada [determinado bem ou propriedade que integre o 

patrimônio das Recuperandas]. A alienação se dará de forma sempre isenta de 

dívida fiscal e/ou trabalhista, de acordo com os artigos 60 e 141 da LFRE); 

 Dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem 

constituição de garantia própria ou de terceiro; 

 Locação, arrendamento ou cessão onerosa do Estabelecimento; 

 Empréstimos junto a Terceiros.   



 

  
 

Página 20 de 33 

 

Rua Dona Leonor, 126  
Porto Alegre/RS  
CEP 90420-180 
+55 51 3026-0201 | www.bcaf.com.br 

Avenida Borges de Medeiros, 2500/910, Praia de Belas 
Prime Offices – Porto Alegre/RS – CEP 90110-150 

contato@vianacaletti.com.br  
+55 51 3108-4321 | www.vianacaletti.com.br 

 

 

 

5. CREDORES E PLANO DE RECUPERAÇÃO 

 

5.1. Classificação de Credores 

 

Os credores serão classificados como extraconcursais ou concursais, sendo estes últimos 

sujeitos à Recuperação e subdivididos em quatro subclasses, como determina a lei 

11.101/2005: 

I – titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de 

acidentes de trabalho; 

II – titulares de créditos com garantia real; 

III – títulos de créditos quirografários; 

IV – titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

 

Vejamos gráfico comparativo dos extraconcurssais e os concursais: 

 
 

 

29.871.433,36 

19.044.988 

Cred. Suj. RJ

Cred NÃO Suj. RJ
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5.2. Divisão de Classes 

 

5.2.1. Credores Não Sujeitos a Recuperação Judicial 

 

Os créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos dos 

artigos 49, §§3º e 4º, e 86, II, da LFRE, serão negociados pela empresa, sem qualquer 

interferência das condições impostas neste plano, cujos recursos a ser utilizados para eventual 

adimplemento, caso sejam obtidos com valores decorrentes da alienação de ativos, somente 

poderão ser utilizados após o pagamento integral dos créditos trabalhistas. 

 

 

5.2.2. Credores Sujeitos à Recuperação Judicial 

 

Os credores sujeitos à Recuperação Judicial estão divididos abaixo, de acordo com as 

suas classes: 

 

 

 

5.3. Fontes de Caixa 

 

0 5000 10000 15000 20000 25000

Preferenciais 30 dias

ME e EPP

Preferenciais

Quirografários

Garantia Real

0 

443,40 

1.562,98 

23.789,67 

4.075,37 

0 

1,48% 

5,23% 

79,64% 

13,64% 

 Saldo em Milhares R$

% sobre Total
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O presente PRJ contempla três fontes de caixa para financiamento da operação e 

amortização aos credores:  

 

 

5.3.1. Recursos Operacionais 

 

Trata-se da estimativa do saldo líquido de caixa gerado pela operação, deduzidos os 

custos e despesas operacionais (em milhares R$): 

Ano Geração de  

 
Caixa em Milhares R$ 

2019 610  

2020 443  

2021 456  

2022 469  

2023 484  

2024 499  

2025 515  

2026 531  

2027 549  

2028 567  

2029 587  

2030 607  

2031 628  

2032 650  

2033 674  

2034 698  

2035 724  

2036 751  

2037 780  

2038 810  

 

 

5.3.2. Recursos do Fundo de Ativos 
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Os recursos advindos da venda de imóveis, demonstrados no anexo 2, serão canalizados 

para um fundo especialmente constituído, cuja destinação obedecerá as premissas já 

demonstradas no capítulo 4.2.3. Fundo de Ativos. 

 

Os recursos do Fundo de Ativos serão utilizados para possível antecipação aos credores, 

mediante leilão reverso de créditos / deságio para antecipação de pagamento, quitação da 

dívida fiscal-tributária, além de propiciar incremento no capital de giro, viabilizando a 

Recuperação da empresa. 

 

 

5.3.3. Empréstimos de Terceiros 

 

Como alternativa ou complemento às demais fontes de recursos, as Recuperandas 

poderão captar recursos a título de empréstimo junto a terceiros, preferencialmente 

instituições financeiras ou sócios. Os valores obtidos com as referidas fontes serão utilizados 

para compor o capital de giro da empresa e para pagamento aos credores. 

 

Essas operações serão consideradas extraconcursais, estando as Recuperandas 

autorizadas a conceder garantias, sejam elas fidejussórias ou reais. 

 

 

5.4. Formação de Reservas 

 

Os recursos originários das fontes acima especificadas serão destinados à formação de 

duas reservas: 

 

 

5.4.1. Reserva para Pagamento da Recuperação (RPR) 
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Será utilizada com o fim específico de liquidação da dívida submetida à Recuperação 

Judicial. As amortizações de todas as classes de credores serão obtidas a partir dessa reserva. 

Após o pagamento dos credores preferenciais, está reserva será formada pelo valor 

correspondente a 30% do montante arrecadado a título de Recursos Operacionais e Recursos 

do Fundo de Ativos. 

 

 

5.4.2. Reserva da Recuperação (RR) 

 

Será utilizada para alavancagem operacional e pagamento da dívida não submetida à RJ. 

Será formada da seguinte maneira:  

 Recursos oriundos da RPR, cujo saldo remanescente, após a quitação integral das 

obrigações assumidas do PRJ, será revertido para a Reserva Recuperação; 

 70% dos Recursos oriundos do Fundo de Ativos, cujo saldo remanescente, após a 

quitação integral das obrigações preferenciais (Classe I), será dividido com a 

Reserva para Pagamento da Recuperação; 

 Eventual saldo remanescente dos Recursos Operacionais, após o cumprimento 

das obrigações assumidas na Reserva para Pagamento da Recuperação; e 

 Eventual saldo oriundo dos recursos captados a título de Empréstimos com 

Terceiros, após a formação do capital de giro da empresa e do pagamento aos 

credores. 
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6. PLANO DE AMORTIZAÇÃO DOS CREDORES DA RJ 

 

6.1. Considerações Iniciais 

 

As propostas de pagamento nesse plano apresentadas aos credores foram 

desenvolvidas levando em conta as seguintes premissas: 

 Tornar esse plano viável, privilegiando o saneamento financeiro das 

Recuperandas; 

 Ter por base a possibilidade de geração de caixa e que a mesma possa fazer 

frente aos comprometimentos designados nesse plano, sem afetar a 

operacionalidade da empresa; 

 Dar liberdade de opção aos credores para que os mesmos possam optar pelo 

plano de pagamento que melhor lhe convier, favorecendo o recebimento dos 

seus créditos; 

 Ser confiável aos credores, haja vista que as propostas aqui apresentadas, se 

assumidas, deverão ser cumpridas; 

 As projeções de pagamento previstas no Plano foram elaboradas tendo como 

base a Lista de Credores, qualquer diferença entre a Lista de Credores 

apresentada pelo administrador judicial ou o quadro de credores finalmente 

aprovado, acarretará apenas a alteração dos valores a pagar, sem alterar as 

formas de pagamento nesse plano propostas. 

 Os credores poderão a qualquer tempo ceder seus créditos desde que  

o seja comunicada ao Juízo da Recuperação ou ao Administrador Judicial; e 

o os respectivos cessionários recebam e confirmem o recebimento de cópia 

do Plano, reconhecendo que, quando da sua homologação judicial, o 

crédito cedido estará sujeito as suas cláusulas. 
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Por fim, as propostas aqui apresentadas são viáveis e validadas pelas projeções 

econômico-financeiras realizadas para a estruturação desse documento. 

 

 

6.2. Credores Preferenciais 

 

Os credores Preferenciais (Classe I) serão pagos com deságio de 50% (cinquenta por 

cento), até o 12º mês contado do trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano de 

Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores. O deságio não se aplicará em 

relação aos credores que formalizaram(em) acordo, judicial ou extrajudicial – hipótese em que 

receberão a integralidade do saldo de seu crédito acordado. 

 

O saldo líquido devedor será corrigido pela TR-Mensal, a partir da data da homologação 

do presente Plano de Recuperação Judicial, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao ano.  

 

Havendo créditos trabalhistas cujos acordos sejam julgados pela Justiça do Trabalho, 

após a homologação da Recuperação Judicial, os mesmos poderão ser adimplidos em 48 

(quarenta e oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a contar da decisão que homologar o 

Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores.  

 

Todo crédito que tiver por fato gerador obrigação ocorrida anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial se sujeita a recuperação e aos termos do Plano, ainda que a respectiva 

liquidação ou reconhecimento judicial tenha ocorrido após o ajuizamento da recuperação 

judicial. 

 

O valor do crédito que exceder a 150 (cento e cinquenta) Salários Mínimos, o excedente 

será pago nas mesmas condições do pagamento aos demais credores (Classe II, III e IV). 
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Os valores devidos a título de FGTS, por possuírem natureza tributária, não serão 

computados ou pagos na RJ, nos termos da lei. Tais valores serão pagos diretamente à Caixa 

Econômica Federal. 

 

 

6.3. Credores da Classe II e Classe III 

 

Os credores representantes da Classe II (Com Garantia Real) e da Classe III 

(Quirografários) serão pagos com deságio de 90% (noventa por cento), após um período de 

carência de 36, contados do trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano de 

Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores. 

 

O saldo líquido devedor será pago em 34 (trinta e quatro) parcelas semestrais, corrigido 

pela TR-mensal a partir da data da homologação do presente Plano de Recuperação Judicial, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao ano.  

 

As amortizações se desenvolverão conforme o seguinte planejamento: 

Quirografários e Garantia Real 

Período 
% a ser pago 

Valor Principal acrescido juros anuais 

1º a 10º parcela  
após carência 

5% principal, acrescido TR + 1% aa + 1/5 anual dos juros período 
carência 

11º a 18º parcela  
após carência 30% principal, acrescido TR + 1% aa 

19º a 26º parcela  
após carência 32,50% principal, acrescido TR + 1% aa 

27º a 34º parcela  
após carência 32,50% principal, acrescido TR + 1% aa 

Premissa projeção TR: acumulada ano 2017 

 

 

6.4. Credores Quirografários ME e EPP 
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Os credores representantes da Classe IV (Quirografários ME e EPP) serão pagos com 

deságio de 50% (cinquenta por cento), após um período de carência de 36, contados do 

trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial aprovado em 

Assembleia Geral de Credores. 

 

O saldo líquido devedor será pago em 34 (trinta e quatro) parcelas semestrais, corrigido 

pela TR-mensal a partir da data da homologação do presente Plano de Recuperação Judicial, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao ano.  

 

As amortizações se desenvolverão conforme o seguinte planejamento: 

ME e EPP 

Período 
% a ser pago 

Valor Principal acrescido juros anuais 

1º a 10º parcela  
após carência 

5% principal, acrescido TR + 1% aa + 1/5 anual dos juros período 
carência 

11º a 18º parcela  
após carência 30% principal, acrescido TR + 1% aa 

19º a 26º parcela  
após carência 32,50% principal, acrescido TR + 1% aa 

27º a 34º parcela  
após carência 32,50% principal, acrescido TR + 1% aa 

Premissa projeção TR: acumulada ano 2017 
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7. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

As demonstrações financeiras, as premissas que nortearam o plano de amortização, 

estão demonstradas nos anexos 02 e 04 (fluxo de caixa operacional e quadro de usos e fontes). 
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8. CONCLUSÃO 

 

8.1. Forma de Pagamento 

 

O pagamento das obrigações constantes no referido plano será realizado em conta a ser 

definida pelos credores, através de Documento de Crédito (DOC) ou Transferência Eletrônica 

Disponível (TED). 

 

Os Credores deverão informar à Amapá do Sul seus dados bancários para fins de 

viabilizar os pagamentos. A referida informação deverá ser enviada através de correspondência 

escrita e endereçada à sede das Recuperandas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias após 

a homologação do presente Plano. 

 

 

8.2. Homologação do Plano 

 

Para todos os efeitos do plano, considera-se como data de homologação do plano, a 

data de publicação no Diário Oficial da decisão judicial proferida, pelo Juízo da Recuperação, 

que conceder a recuperação judicial nos termos do artigo 58 da LFRE. 

 

 

8.3. Vinculação do Plano 

 

Uma vez homologado o plano, vincula as Recuperandas e todos os seus credores, bem 

como seus respectivos cessionários e sucessores a qualquer título. 
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8.4. Extinção das Ações – Novação  

 

Com a homologação do plano consolidar-se-á a novação das dívidas, sendo vedado aos 

credores ajuizar ou prosseguir com as ações em face de Amapá do Sul ou Termosola. 

 

Da mesma forma, considerando tratar-se de direito disponível, com a aprovação do 

plano, os credores renunciam ao prosseguimento de quaisquer ações em relação aos 

garantidores das Recuperandas, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, ficando reconhecido 

que, em relação aos garantidores, aplica-se o disposto no Código Civil, artigos 362, 364, 365 e 

366. 

 

Com a homologação do plano, os nomes das Recuperandas e de seus garantidores não 

poderão ser incluídos nos cadastros de maus pagadores, tais como SPC, SERASA e Cartórios de 

Protestos, sendo que os registros e inscrições já realizados serão cancelados e/ou excluídos. 

 

 

8.5. Representação dos Créditos - Cartularidade 

 

Os Credores da presente Recuperação Judicial poderão celebrar instrumentos 

contratuais que representem os créditos novados de acordo com este Plano, sendo que, para 

efeitos desse Plano, o crédito de cada um dos Credores será considerado como um todo único e 

indivisível, de maneira que não serão consideradas eventuais cessões de parte de crédito, ou 

qualquer outra forma de cisão do crédito original, que implique benefício no recebimento dos 

créditos. 

 

 

8.6. Alteração do Plano 
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Após a sua homologação judicial e antes do encerramento da Recuperação Judicial, o 

PRJ poderá ser alterado a qualquer tempo, mediante iniciativa da empresa e mediante 

convocação de AGC. A modificação dependerá de aprovação da Amapá do Sul (e da Termosola 

– caso ainda não incorporada) e da maioria dos créditos presentes na AGC mediante a 

obtenção do quórum que é mencionado na LFRE. 

 

 

8.7. Descumprimento do Plano 

 

O plano será considerado descumprido se houver o inadimplemento de três parcelas 

consecutivas. O credor que descumprir o prazo definido no item 8.1. supra, ou seja, que não 

apresentar seus dados bancários oportunamente, não poderá exigir judicialmente o 

cumprimento do presente plano, restando afastada eventual mora atribuível às Recuperandas 

em relação aos pagamentos, prazos e obrigações aqui definidas. 

 

A informação extemporânea dos dados bancários (conforme 8.1.) conferirá às 

Recuperandas a prorrogação do prazo para pagamento definido neste plano, cujo computo terá 

início a contar da data em que os dados bancários forem formalmente enviados. 

 

 

8.8. Nulidade de Cláusulas 

 

Na hipótese de qualquer termo ser considerado nulo ou ineficaz pelo Juízo da 

Recuperação, os demais termos continuam válidos e eficazes. 

 

 

8.9. Extinção do Processo 
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Decorrido dois anos da homologação judicial do PRJ, sem que haja descumprimento das 

obrigações assumidas, a Amapá do Sul e a Termosola (caso está não tenha sido incorporada) 

poderão requerer a extinção do processo de Recuperação Judicial. Se os credores não 

requererem em juízo, no prazo de cinco dias a convocação de nova AGC, fica estabelecido que 

concordam com a extinção do processo. 

 

Novo Hamburgo, 04 de outubro de 2018. 

 

 

AMAPÁ DO SUL S.A. – INDÚSTRIA DA BORRACHA 

 

 

TERMOSOLA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA 

 

 

EDUARDO VIANA CALETTI 

 

 

ALVARO BRAUNER 


