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A recuperanda RR ASSET INDÚSTRIA DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA. apresentou
em 11 de abril de 2016, pedido de recuperação judicial perante a 9º Vara Cível da comarca de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, tramitando sob o número de autos 101236550.2016.8.26.0506, sendo que foi deferido o processamento da recuperação judicial em 13 de
junho de 2016, com publicação da respeitável decisão em 21 de junho de 2016.

Em atenção ao artigo 53 da Lei 11.101/2005, a recuperanda em 22 de agosto de 2016
apresentou seu plano de recuperação judicial, cujo documento encontra-se nos autos do
processo 1012365-50.2016.8.26.0506 sob as folhas n° 738/866, bem como o aditivo ao plano
de recuperação judicial as folhas 2144/2153.

Na Assembleia Geral de Credores ocorrida em 06 de dezembro de 2017, conforme ata
assembleia juntada aos autos do processo da recuperação judicial as folhas 2215/2216, foram
deliberadas e anuídas por todos os credores presentes, que a recuperanda apresentasse um
novo plano de recuperação judicial.

Assim, o presente documento trata-se de um plano de recuperação judicial com o viés de
readequar o plano de recuperação judicial e o aditivo outrora apresentados, corroborado com
um coerente e factível planejamento econômico-financeiro e uma proposta de plano de
pagamento com cronograma e detalhamento de amortização, visando à superação da crise
econômico-financeira da recuperanda, que já demonstra melhoras, além de manter o quadro
de funcionários, manter a atividade produtiva empresarial, continuar a fomentar circulação de
riqueza, continuar a gerar recolhimento de tributos e, sobretudo respeitando os interesses dos
credores, dos quais, desde já agradecemos o apoio e colaboração.
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A recuperanda RR ASSET INDÚSTRIA DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA. está
constituída como sociedade limitada há mais de nove anos, atuando no segmento de embalagens
flexíveis de polipropileno de alta e baixa intensidade, com produtos de qualidade e durabilidade,
tendo seu nicho de mercado nos setores de autopeças, agropecuária, hospitais, e, sobretudo
embalagens para produtos alimentícios.

Registra-se que a recuperanda tem importante papel em seu setor, inclusive já consolidada
sua marca no mercado de embalagens para alimentos, mantendo relacionamento comercial ativo
com mais de 200 fornecedores, sobretudo com os renomados fornecedores, Brasken, Uniplastic,
Limer-Cart, Replass, o que corrobora na geração e circulação de riquezas para toda cadeia
produtiva de forma a contribuir com a fidelização dos clientes.

A recuperanda RR ASSET INDÚSTRIA DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, conta com
uma estrutura industrial de excelência, com equipamentos e maquinários de última tecnologia e
profissionais em constante aperfeiçoamento técnico, estando localizada em local comercialmente
estratégico, com a sede na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo à Rua Andradina, n°
481 – Bairro Jardim Salgado Filho, próximo ao polo industrial de Ribeirão Preto e à beira da
Rodovia Anhanguera, o que facilita o acesso e permite a entrada de transporte pesado.

A recuperanda sempre se pautou pelos princípios éticos empresariais, agindo de forma
transparente, honrosa e moral em seus negócios, consignando-se que o presente pedido de
recuperação judicial decorreu por fato imprevisível e alheio a vontade.

Registra-se que a crise econômico-financeira que se encontra a recuperanda,
comprovadamente é alheia a sua vontade, isso porque a crise da empresa é decorrência de
reflexos notórios da crise político-econômica do Brasil, que não só afetou a recuperanda como
todo setor industrial de seu segmento, cuja crise nacional vem se arrastando desde meados de
2015.

Uma das atividades produtivas principais da recuperanda está focada na produção de
embalagens flexíveis para produtos alimentícios, de forma que a matéria prima além de ser
especifica, no que toca à necessária qualidade e durabilidade do produto, também é cotada pelo
câmbio do dólar, assim, considerando o reflexo da crise brasileira que culminou na alta repentina
do dólar e a desestabilização do câmbio com oscilação diária, resultou, de um dia para noite, em
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qualquer indústria, o repasse ao consumidor final.

Corroborado com a alta do dólar que impactou na compra de matéria prima, também houve
pelo Governo Federal o aumento da taxa de energia elétrica, que prejudicou ainda mais os custos
da produção industrial, sendo que ao mesmo tempo uma ponta da indústria se onerava e outra
minimizava, que é a parte comercial, sendo que a crise do Brasil também afetou o setor de
investimento e o poder de compra do consumir final.

Tais fatores ocasionaram em uma crise econômico-financeira sem precedente para a
recuperanda, de modo, que depois de muito lutar, logrou como único remédio possível para a
superação da crise o pedido de Recuperação Judicial.

Portanto, registra-se que a recuperanda RR ASSET INDÚSTRIA DE EMBALAGENS
FLEXÍVEIS LTDA, não contribuiu e quiçá fez planejamento equivocado, sendo que a crise
econômico-financeira que se encontra é resultante de fatores imprevisíveis, a começar com uma
crise política e uma crise econômico-financeira do Brasil que refletiu em vários setores, inclusive
com impacto no poder de consumo da sociedade em geral, depois a oscilação do dólar, com
impacto negativo no câmbio, aumento agressivo nas contas fixas de energia elétrica e
fornecimento de água, que impossibilitaram o repasse para o consumidor final, e ainda o
endividamento bancário que resultou em restrição junto ao SISBACEN e refletiu na diminuição
significativamente do crédito.

Conforme consta do processo n° 1012365-50.2016.8.26.0506 em tramite perante a 9º Vara
Cível da comarca de Ribeirão Preto/SP, a recuperanda logrou o deferimento da recuperação
judicial e compromete-se a superar a crise econômico-financeira com a promoção de meios
recuperatórios viáveis, tanto que já está desenvolvendo uma reestruturação de seus negócios,
implementando melhorias de gestão em todos os departamentos, capacitação técnicas dos
colaboradores, enfim, objetivando restaurar a confiança e credibilidade de outrora, bem como
preservar a sua atividade empresarial que sempre foi positivamente reconhecida no mercado,
manter-se como fonte geradora de riquezas, manter-se como fonte geradora de empregos diretos
e indiretos, corresponder com os recolhimentos dos tributos e impostos e estabelecer o
pagamento e o respeito aos credores.
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cumprindo o que determina o artigo 53 da Lei n. 11.101/2005 e respeitando todos os envolvidos
no seu processo recuperatório, em especial os Credores, apresenta seu PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL que contempla (1) apresentação discriminada e pormenorizada dos
meios de recuperação a ser desenvolvidos, (2) demonstração de forma factível e clara a
viabilidade econômica da empresa, (3) apresenta laudo econômico-financeiro com demonstrativo
de viabilidade da empresa, além de laudo de avaliação dos bens e ativos, tudo para fortalecer a
credibilidade de pagamento dos credores e (4) proposta de pagamento de todos os credores que
estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial.

Outrossim, apesar das adversidades ainda presentes, a recuperanda RR ASSET
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA tem total viabilidade, seja pelo ponto de vista
jurídico, seja pelo ponto de vista econômico-financeiro, sendo que a aprovação do presente
Plano de Recuperação Judicial, irá beneficiar todos os envolvidos, especialmente os credores,
empregados (emprego direto e indireto), o fisco e toda a sociedade.

Importante destacar que todos os colaboradores da recuperanda, desde a área da limpeza
como da diretoria, têm se dedicado a um árduo trabalho para seguir no mercado, procurando
buscar novas medidas para a erradicação da crise, a fim de manter o quadro de funcionários e
renda, bem como a formação de fluxo de caixa para continuidade das suas atividades.

Dessa forma, a viabilidade econômica e o valor agregado da empresa fazem com que a
manutenção de suas atividades seja uma medida muito mais benéfica aos seus credores do que
o encerramento das atividades e eventual liquidação.
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Faz-se importante e necessário, ainda que sinteticamente, contar a história da recuperanda
RR ASSET INDÚSTRIA DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, posto que se trata de uma
trajetória de crescimento e superação, e que não pode parar.

A recuperanda RR ASSET INDÚSTRIA DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA começou
suas atividades com singelas acomodações e equipamentos e com poucos funcionários, como se
comprova as fotos abaixo:
FACHADA – ENTRADA DA EMPRESA

Elaborado por:
Nicola Advocacia
atendimento@nicolaadvocacia.com (16) 38781900

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE SANTO NICOLA DOS SANTOS, protocolado em 18/12/2017 às 18:50 , sob o número WRPR17704007580
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1012365-50.2016.8.26.0506 e código 26457E0.

.

3. – HISTÓRICO DA EMPRESA E SEU CRESCIMENTO –

SALA DE PROJETO

Elaborado por:
Nicola Advocacia
atendimento@nicolaadvocacia.com (16) 38781900

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE SANTO NICOLA DOS SANTOS, protocolado em 18/12/2017 às 18:50 , sob o número WRPR17704007580
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1012365-50.2016.8.26.0506 e código 26457E0.

.

fls. 2230

Página |8

PRODUÇÃO
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SALA DE ESTOQUE E MATERIA PRIMA
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Com muito esforço e foco em metas que objetivavam e ainda objetivam crescimento, a
recuperanda é quase outra empresa do que era outrora, já que todo lucro da empresa era voltado
à aquisição de equipamentos e máquinas de ponta, sempre visando o crescimento e atendimento
de cliente com melhor qualidade e produtos de durabilidade, além de promoção em capacitação
dos funcionários.

Com a aquisição de equipamentos e maquinários também houve a necessidade de buscar
colaboradores e profissionais gabaritados, para atendimento de um mercado concorrido e de
clientes de excelência, como também houve melhorias na estrutura física da indústria, desde o
chão até o teto.
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Não houve gastos durante a história da recuperanda, mas investimentos financeiros,
projetos e metas alcançadas e muito esforço, que resultaram em uma indústria com excelente
localização, com produtos de qualidade e durabilidade com destaque no mercado e com uma
significativa atividade produtiva que refletem ainda hoje em bom faturamento e bons índices de
vendas, aliás, as fotos atuais, abaixo, revelam, por si só, crescimento.

FACHADA ATUAL

SETOR DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL COM MÁQUINAS MODERNAS
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SETOR DE PRODUÇÃO E PROJETOS
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Outro ponto importante e que reflete a força de superação da recuperanda é seu crescente
faturamento, tendo em vista que a empresa em 2014 não representava nem R$ 100.000,00 (cem
mil reais) ao mês de faturamento, tendo em seu quadro empregatício apenas 11 (onze)
funcionários, sendo que atualmente, mesmo com o processamento da recuperação judicial, seu
faturamento médio chega à rubrica de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e com o quadro
de empregados de 42 (quarenta e duas) funcionários diretos, com apoio ainda em programas
sociais, como Jovem Aprendiz, como pode ser constatado das diligências mensais que são
realizadas pela Administradora Judicial nos autos n. 0017305-41.2017.8.26.0506.

Portanto, é patente que a história da recuperanda RR ASSET INDÚSTRIA DE
EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA reflete em garantia de crescimento positivo e superação de
metas, com uma cultura empresarial voltada sempre a superar as expectativas, mesmo porque se
a governabilidade do Brasil estivesse dentro das previsões econômicas e politicas, como por
exemplo, se não houvesse a brusca alteração da economia no Brasil e mantido as promessas de
plano de governo como outrora, sem os repentinos aumentos das tarifas de energia elétrica e
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na crise que está.

Ademais, o pedido de Recuperação Judicial só demonstra sua transparência e
comprometimento com os Credores, com o fisco, com os empregados e com a sociedade em
geral, isso porque quem no Brasil socorre-se ao Poder Judiciário para lograr Recuperação
Judicial, por primeiro acaba se expondo publicamente, demonstrando seus documentos contábeis
e faturamento, ou seja, tem o dever da transparência financeira e negocial, e por segundo, tem
que ter comprometimento com resultado e confiabilidade, já que a viga mestra do processamento
da recuperação judicial é manter sua atividade produtiva, manter o quadro de empregados,
manter o recolhimento de tributos e assim superação de crise com o atendimento aos interesses
dos Credores.

3.1.

- COMPOSIÇÃO DO CAPITAL –

A recuperanda RR ASSET INDÚSTRIA DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA tem como
composição social de longa data inalterada, aliás, como se comprova dos atos constitutivos da
empresa já apresentados no processo de recuperação judicial, a mesma tem seu capital
concentrado na pessoa de seus sócios fundadores, fato relevante e que demonstra
comprometimento dos sócios para com a empresa, sendo um capital social devidamente
declarado e comprovado no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em partes
iguais aos dois sócios, sendo que cada cota corresponde a R$ 1,00 (um real), dividindo-se em
500.000 (quinhentos mil) cotas.

3.2.

- CONSOLIDAÇÃO

DA EMPRESA FRENTE

AO

MERCADO

– PRODUTO

DIFERENCIADO – MERCADO DE ATUAÇÃO A recuperanda RR ASSET INDÚSTRIA DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA no inicio de
suas atividades era uma fabriqueta que atuava apenas com uma linha de embalagens plástica,
denominado no meio técnico como “MONOCAMADA”, ou seja, em formato de sacos plásticos e
bobinas termoplásticas para envasamento de produtos alimentícios, sobretudo sacos plásticos
para supermercado.
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recuperanda passou a produzir também embalagens denominadas no meio técnico como
“LAMINADOS” para o setor alimentício, resultando em produtos diferenciados no mercado:

Atualmente a empresa está focada e se destacando no mercado de embalagens para
produtos alimentícios, fornecendo soluções em embalagens flexíveis lisas e personalizadas para
seus clientes.
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recuperação, sobretudo no setor produtivo e comercial, o que viabilizou promover novos produtos,
resultando no atendimento de clientes renomados no mercado.
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O presente plano de recuperação judicial respeita o princípio da preservação da
empresa e o princípio da função social da empresa, ora princípios fundamentais e já
insculpidos nos artigos 47 e 53 da Lei n. 11.101/2005.

Por força Constitucional toda empresa constituída e com desenvolvimento de atividade no
Brasil tem que atender à função social (art. 5, XXIII), sendo assim, a atividade empresarial não
pode ser desenvolvida apenas em proveito do titular/proprietário ou em proveito de terceiro, como
credor, mas visando também o interesse social, como por exemplo, o interesse dos empregados,
do fisco e da sociedade, como está fazendo a recuperanda, aliás, no presente processo de
recuperação judicial está devidamente comprovado que a recuperanda está com as obrigações
perante o fisco e as obrigações trabalhistas em ordem.

Na mesma corrente do princípio da função social vem o princípio da preservação da
empresa, cujo princípio é alicerce fundamental da Lei de Recuperação de Empresas e Falência
(Lei 11.101/2005) e que obviamente foi objeto de analise pelo Juízo da Recuperação ao ser
Deferido o Processamento da Recuperação Judicial da recuperanda, ademais, deve ser tal
princípio respeitado por todos, inclusive aos credores da mesma, já que preservando a empresa,
tendo-se como ótica a preservação das atividades empresarias, tem-se garantido os pagamentos,
além dos frutos sociais, com a geração de emprego e o recolhimento dos impostos.

Assim, quando faz o exame de viabilidade da empresa, ora quesito exigido no plano de
recuperação judicial não se pode reduzir a um estudo simplesmente de aspecto financeiro,
sobretudo, visando unicamente o pagamento de credores, pois assim teríamos a liquidação da
empresa, como falência de forma invertida, posto que a atividade da empresa, ainda que em
recuperação, continua e de forma produtiva.

Portanto, a viabilidade da empresa, nos termos do artigo 53, II, da LRF, deverá
corresponder a uma visão global e com prospecção na sua capacidade de crescimento e de
produção, de forma que a recuperanda se mostra, incontestavelmente, apta por pelo menos mais
20 (vinte) anos de mercado de forma extremamente produtiva e significativa, sob todas as óticas
empresariais.

Como bem apontou a perícia prévia judicial realizada na recuperanda antes do deferimento
da recuperação judicial (folhas 297/307 do processo 1012365.50.2016.8.26.0506) à viabilidade da
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segmento de embalagens para produtos alimentícios, que é referencia no meio industrial do
segmento, tanto que gera empregos direto e indireto, com representantes comerciais em quase
todos os Estados da Federação.

Nas projeções e analises apresentadas pela recuperanda junto ao Plano de Recuperação
Judicial, ora laudo de viabilidade financeira as folhas 808/839, especialmente no que toca os
custos, as despesas e as receitas, fluxo de caixa e demais itens de transparência da
recuperanda, demonstra viabilidade de superação da crise como o cumprimento dos
compromissos e pagamento dos credores e principalmente com a mantença das atividades, o
que gerará, inclusive, novos negócios para os próprios Credores a médio e longo prazo.

Insta consignar algumas projeções de outrora, já estão sendo estudadas e aplicadas pela
recuperanda para superação da crise e principalmente para contribuir com o crescimento da
empresa:
 Analise de ingresso de investidores, objetivando aporte de capital, para equilíbrio de
caixa e reposição de capital de giro próprio para fomentar sua atividade, melhor o poder
de compra de matéria prima, gerar recurso para pagamento de credores;
 Estipulação de metas para o setor comercial, com viés de aumentar o volume de
vendas, aumentar a competitividade no mercado e aumentar ainda mais o faturamento;
 Reformular o setor administrativo e financeiro, com investimento em estudo e cursos
corporativos;
 Reformular os preços dos produtos e aumentar o cadastramento com representantes
comerciais em todos os Estados da Federação, corroborando inclusive para empregos
indiretos e fomentando a produção industrial;
 Estimulo do setor jurídico para soluções e negociações com os clientes inadimplentes;
 Estimulo no setor produtivo com metas e planejamento para evitar ociosidade;
 Auditoria Independente anual;
 Implantação ISO 9001;
 Implantação do Laboratório para análise qualidade, realizado com um profissional
químico especializado.
 Implantação de ERP Gerencial com destaque ao controle de Qualidade pelo
Laboratório;
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 Implantação Seguro Vida Coletivo;
 Implantação de convênio médico-hospitalar;

Insta ressaltar que o laudo financeiro e de viabilidade (folhas 808/839 – processo n.
1012365-50.2016.8.26.0506), comprovam incontestavelmente que a recuperanda é uma empresa
viável e mais, já começou a superar a crise com projeção de crescimento ano a ano, o que
reforça a possibilidade de injeção de capital com investidores, sua mantença de destaque no
mercado de embalagens flexíveis, e ainda gerando bons e lícitos recursos para o compromisso
dos credores e fins sociais.

Mais uma vez, consigna-se que o presente Plano de Recuperação Judicial não só atende
as necessidades e interesses de credores e as finalidades sociais, como também atende todos os
requisitos insculpidos na Lei 11.101/2005, especialmente no artigo 53, tendo em vista que a
viabilidade está demonstrada na apresentação pormenorizada dos meios de recuperação a
serem empregados, a demonstração de sua viabilidade econômica, laudo econômico financeiro,
laudo de avaliação dos bens e ativos, entre outros documentos além dos indicados no referido
disposto legal.

4.1.

- DOS INSTRUMENTOS DE SUPERAÇÃO DA CRISE – DOS MEIOS DE
RECUPERAÇÃO -

Diferentemente do que era adotado no regime normativo anterior, como a concordata, que
havia apenas a possibilidade de dilação de prazos e descontos no pagamento, fato que afrontava
o princípio da função social da empresa e principalmente o princípio da atividade empresarial, na
recuperação judicial existe uma gama de instrumentos de recuperação judicial da empresa.

No artigo 50 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência, encontra-se mais de
dezesseis meios de recuperação, a saber:
I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou
cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;
III – alteração do controle societário;
IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos
administrativos;
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em relação às matérias que o plano especificar;
VI – aumento de capital social;
VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios
empregados;
VIII – redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção
coletiva;
IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia
própria ou de terceiro;
X – constituição de sociedade de credores;
XI – venda parcial dos bens;
XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo
inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de
crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica;
XIII – usufruto da empresa;
XIV – administração compartilhada;
XV – emissão de valores mobiliários;
XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os
ativos do devedor.

A recuperanda já está adotando alguns meios de recuperação indicados pela lei para
superação da crise econômico-financeira, e que estão surtindo resultados positivos, já que a
empresa logrou o aumento do quadro de funcionários.

4.1.1. - MEIOS DE RECUPERAÇÃO - DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA Ainda que não seja objetivo da recuperanda a reorganização societária da empresa, tendo
em vista que não se identificou no quadro social qualquer ponto que contribuiu para crise,
enfatiza-se que, se for necessário para a superação da crise, promover-se-á a reorganização
societária.

Ressalta que, caso identifique a necessidade de reorganização societária durante o
processamento da recuperação judicial, a recuperanda irá promover a reorganização societária,
deixando claro e aqui expressamente registrado que a reorganização societária somente ocorrerá
caso seja extremamente viável e visando obtenção positiva de vantagem econômica e financeira.

Só ocorrerá à reorganização societária quando vantajosa para todos os interessados,
considerando interessados aqueles Credores habilitados no processo da recuperação judicial
1012365-50.2016.8.26.0506, e que tenha como paralelo o cumprimento integral do plano de
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transformação de tipo societário com cessão de quotas, alteração do controle social, aumento de
capital social, constituição de SPE’s ou qualquer outro tipo societário, reforçando, que tal meio de
recuperação respeitará o interesse dos credores já habilitados no processo de recuperação
judicial n. 1012365.50.2016.8.26.0506.

4.1.2. - MEIOS DE RECUPERAÇÃO - DA REORGANIZAÇÃO DE GESTÃO Os rumos da gestão da recuperanda estão sendo adaptados para a superação de crise
econômico-financeira e de acordo com as necessidades do mercado, com reorganização
estrutural nos setores comercial, administrativo, financeiro, jurídico e principalmente no setor da
produção industrial, com o viés de aperfeiçoar o trabalho desenvolvido, buscando melhoria e
otimização de resultado.

O presente plano de recuperação judicial está sendo confeccionado com uma visão na
própria reorganização de gestão da empresa, já que o objetivo principal é cumprir o que está aqui
proposto.

A recuperanda com alicerce na função social, ao invés de enxugar seu quadro social com
demissões e correr o risco de aumentar o quadro de credores privilegiados, optou em conversar
com todos os funcionários e buscar soluções em conjunto, resultando em remanejamento de
funcionários da área de produção industrial e administrativo, que diminui custos e aproveitou o
quadro de funcionário.

Com o remanejamento dos funcionários do setor administrativo e da produção, também
ocasionou indiretamente um ambiente mais saudável e harmonioso, já que os próprios
funcionários que colaboraram com a adequação, sendo que em ambos os setores houve
significativos resultado produtivo, de forma que está sendo estudado um Plano de Crescimento
na empresa para os funcionários.

No setor comercial iniciou uma busca de representantes comerciais autônomos, com
cadastramento de representantes em várias regiões do Brasil, para indiretamente reforçar a
marca e a presença da recuperanda no mercado industrial de embalagens flexíveis, bem como
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recuperação judicial, podendo ocorrer como fusão, incorporação, cisão ou ainda com
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verba trabalhista.

Considerando o alto índice de inadimplência e atraso nos pagamentos dos boletos pelos
clientes da recuperanda, também houve a necessidade de readequação do setor jurídico da
empresa, com foco nas cobranças extrajudiciais e execuções judiciais, objetivando o recebimento
de inadimplência e já promovendo, indiretamente, uma politica com os clientes de evitar atraso.

Essa reorganização de gestão demonstra o interesse da recuperanda na manutenção da
atividade empresarial, de forma que compromete-se a preservar postos de trabalho.

4.1.3. - MEIOS DE RECUPERAÇÃO – DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS A recuperanda como qualquer empresa, sobretudo no setor industrial, necessita de recurso
financeiro para caixa, no caso readequação de seu caixa e capital de giro, isso para promover e
manter suas atividades empresariais e superar a crise, sendo que a captação de recursos está
buscada através de novos investidores, parceria com fornecedores, através de cessão de crédito
de duplicata, para compra de matéria prima.

Por enquanto está descartada a captação de recurso como financiamento e empréstimo à
longo prazo, com exceção de operação de crédito com subsídio do governo, tendo em vista que a
recuperanda não pode comprometer-se a assumir juros remuneratórios e taxas inerentes à
operação de crédito alta, porém, se a recuperanda achar necessário para o cumprimento integral
do presente plano, tentará à seu critério e responsabilidade a contratação de mútuos,
financiamentos e empréstimos, com constituição de garantias reais e/ou fiduciárias sobre
quaisquer bens de seu ativo circulante ou não circulante e outorga de garantias pessoais, desde
que não prejudique os Credores já habilitados na recuperação judicial e que mantenha a atividade
empresarial e o patrimônio da recuperanda.

4.1.4. - MEIOS DE RECUPERAÇÃO – DA POSSIBILIDADE DE ALIENÇÃO DE ATIVOS É notório que a recuperanda, como qualquer devedor em crise, sobretudo do segmento
industrial, para se reerguer e manter sua atividade produtiva, tem que ter acesso a novos
recursos financeiros, isso porque necessário ampliar e desenvolver as atividades e obviamente
honrar com os Credores.
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Assim, inegável que a recuperanda para superar a crise, honrar os credores e honrar com
os compromissos decorrentes do presente Plano de Recuperação Judicial, possa, a partir da
homologação do PRJ, gravar, substituir, alienar, onerar os bens e direitos de seu ativo
permanente, tudo respeitando o artigo 66 da Lei de Recuperação de Empresa e Falência, que
dispõe que “após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar
ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo
juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de
recuperação judicial”.

Caso seja necessária à alienação, substituição, oneração ou outro meio que envolva os
bens e direitos do ativo permanente da empresa, essa será submetida à prévia autorização
judicial ou mesmo Assembleia Geral de Credores.

4.1.4.1.

- CONFIANÇA DOS CREDORES – DA POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DE
ATIVOS E BENS -

Para total confiança e segurabilidade dos interessados, principalmente dos Credores
habilitados, no caso de haver a alienação de ativos, direitos e bens, a recuperanda assegura que
eventuais contratos que venha a ser celebrados com investidores e parceiros, com relação à
aquisição de determinado ativo estarão sujeito à condição suspensiva, com o viés de permitir que
os ativos sejam alienados para o processo de Recuperação Judicial, ou seja, medida que
protegerá a própria RR ASSET, seus credores e todos os interessados.

Com relação à alienação judicial, essa deverá ser promovida através de proposta fechada
ao Juízo da Recuperação Judicial, sendo os termos e condições apontados em Edital, de acordo
com o artigo 142 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência.

Estabelece-se neste plano que havendo a alienação judicial, os interessados deverão, no
prazo estipulado no Edital, submeter-se ao Juízo da Recuperação Judicial, com cópia para o
administrador judicial, proposta em envelope lacrado, que deverá ser acompanhado de todos os
documentos necessários para comprovação que tem capacidade econômica, financeira e
patrimonial de honrar com o valor ofertado e ainda atender as condições aqui previstas, sob pena,
de ter a proposta sumariamente desconsiderada.
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Os documentos necessários para comprovação econômica, financeira e patrimonial, são
os comprovantes de existência e regularidade empresarial, emitidos pelos órgãos responsáveis
pelo registro de constituição do proponente, declaração de referência bancária de no mínimo
duas instituições financeiras renomadas, provas documentais de que possui recursos suficientes
para o pagamento, e outros documentos a serem previstos em Edital, também sob pena de ter a
proposta sumariamente desconsiderada.

No Edital deverá constar a data, horário e local de abertura das propostas.

Registra-se que, sendo a alienação judicial de ativos promovida por Processo Competitivo,
com previsão no artigo 142 da LRF, em nenhuma hipótese haverá sucessão ou responsabilidade
solidária do proponente/adquirente por quaisquer dívidas e obrigações da RR ASSET, inclusive
aquelas oriundas de natureza tributária e trabalhista, na forma do artigo 60 da LRF.

4.1.5. - MEIOS DE RECUPERAÇÃO – PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO O singelo fato da recuperanda ingressar com pedido de Recuperação Judicial, por si só, já
demonstra que a mesma encontra-se em uma situação financeira desconfortável, sobretudo,
quando existe prévia perícia judicial que comprova tal situação.

Destarte, considerando a situação enfrentada pela recuperanda e visando a reestruturação
de suas dívidas vencidas perante os credores concursais estará sendo apresentado um plano de
pagamento, com prazo e condições, conforme abaixo, já para os credores extraconcursais, ou
seja, conforme ensina o artigo 67 da LRF, que “Os créditos decorrentes de obrigações contraídas
pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com
fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais...”,
estará sendo promovida uma renegociação das dívidas, oferecendo-se as mesmas condições aos
credores concursais, ressaltando que os credores extraconcursais ou créditos extraconcursais
somente serão concretizadas com acordo particular e especifico entre as partes.
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A recuperação judicial compreende todos os créditos anteriores ao ajuizamento do pedido,
seja vencidos ou vincendos, a teor do artigo 49 da LRF, que dispõe que “estão sujeitos à
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Desta forma, considerando as orientações da lei, a recuperanda traz a relação de credores
concursais em classes de credores, entretanto, decorrente de eventuais divergências,
habilitações e impugnações, poderá sofrer futuro ajuste.

Quanto aos créditos não relacionados, em razão de créditos não estarem revestidos de
liquidez, certeza e exigibilidade ou por crédito estar “sub judice”, também estarão sujeitos aos
efeitos jurídicos do presente Plano, em todos os aspectos, entretanto, só após a sentença judicial
com o trânsito em julgado.

Havendo novos créditos sujeitos ao Plano, não relacionados na listagem de credores e
serem reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado ou por acordo entre as partes com
a devida chancela (homologação) judicial, tais créditos também estarão sujeitos ao presente
Plano de Recuperação Judicial, sendo que o pagamento dos referidos créditos serão na forma
prevista no Plano no mesmo percentual do valor a ser pagou ou distribuído, conforme o caso,
entre os credores da mesma classe, ajustando-se para comportar o pagamento.
Valido estabelecer que tais créditos “novos”, ou seja, aqueles que não relacionados na
listagem de credores e serem reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado ou por
acordo entre as partes com a devida chancela (homologação) judicial, serão pagos a partir da
data em que forem reconhecidos ou se tornarem líquidos, conforme o caso, e seus titulares não
terão direito aos pagamentos ou as distribuições que já tiverem sido realizadas em data anterior.

Quanto à segunda relação de credores, publicada e baseada nas informações e
documentos colhidos na forma do parágrafo 1° do artigo 7º da LRF, e com as possíveis e
eventuais alterações decorrentes de divergência, impugnações e habilitações, consolidará o
quadro geral de credores (artigo 18 da LRF), a ser homologado pelo Juiz e acarretará apenas a
alteração do quanto (quantum) destinado ao credor.
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- DO ENDIVIDAMENTO – CREDORES EXTRACONCURSAIS -

A recuperanda declara expressamente e reconhece que os créditos extraconcursais não
estão sujeitos ao presente plano de forma automática, sendo assim, a aprovação pela
Assembleia Geral de Credores não implica a direta reestruturação de créditos extraconcursais
nos termos e condições aqui estabelecidos.

Insta registrar que a recuperanda estende as condições propostas aos credores concursais
ao credores extraconcursais, porém para isso, os credores extraconcursais deverão
expressamente aderir ao presente plano, estando cientes, que tais termos e condições somente
serão aplicáveis na medida que haja adesão expressa e VOLUNTÁRIA por parte do credor
extraconcursal.

5.2.

- DO ENDIVIDAMENTO – CREDORES COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA – CREDITOS EXTRACONCURSAIS -

A recuperanda possui as seguintes dívidas oriundas de contrato com alienação fiduciária
em garantia:
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CAIXA:

R$ 698.311,98

Com a CAIXA tem três contratos com alienação fiduciária em garantia, sendo o (1) contrato
no valor de R$ 130.000,00, de uma máquina de automação para fabricação de sacos plásticos –
marca Valmart, mod. VM 1100, número de série 415, (2) contrato no valor de R$ 372.000,00, de
uma máquina de rebobinadeira cortadeira shockflex (smart 1200) e (3) contrato no valor de R$
400.000,00, da máquina laminadora flexo sem solvente – flexo Tech solvente less.

Com relação ao contrato mencionado com a CAIXA existe ação de execução perante a 4º
Vara Federal da comarca de Ribeirão Preto/SP, processo n° 5000448-31.2016.4.03.6102.
 BANCO SANTANDER S.A.:

R$ 149.000,00

Com o SANTANDER tem o contrato n. 60062306-01, que é uma cédula de crédito
bancário – BNDES PSI – PROGRAMA BNDES DE SUSTENTAÇÃO DO INVESTIMENTO, no
valor contratado de R$ 149.000,00, sendo o bem alienado fiduciariamente: uma máquina para
fabricação de sacos plásticos VM 1100, VM 900, VM 700 e VM500, cuja máquina tem utilidade
somente para indústria de embalagens plásticas e no mesmo segmento da recuperanda.
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Com relação ao contrato mencionado com o SANTANDER existe ação de consignação em
pagamento (proc. 1046946-28.2015 – 9° Vara Cível da comarca de Ribeirão Preto/SP) e também
ação de busca e apreensão (proc. 1011091-51.2016 – 8° Vara Cível da comarca de Ribeirão
Preto/SP).

5.3.

- DO ENDIVIDAMENTO – DÍVIDA FISCAL E TRABALHISTA -

A recuperanda não possui qualquer endividamento com o fisco, nem mesmo
endividamento trabalhista, não havendo credores desta natureza jurídica, pois como dito desde a
petição de ajuizamento da recuperação judicial a recuperanda sempre priorizou a sua função
social, preservando seu quadro de empregados e os recolhimentos de tributos.
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O presente plano de recuperação judicial tem como alicerce o artigo 61 da LRF, de forma
que nova todos os créditos sujeitos ao Plano, ou seja, os créditos serão pagos nos prazos e nas
condições estabelecidas no presente plano, para cada classe de credores sujeitos ao plano,
ainda que os contratos que deram origem ao crédito disponham de maneira diferente.

Destaca-se que a presente proposta e forma de pagamento foram delineadas, de acordo
com as projeções de fluxo de resultado e balanço patrimonial e demais projeções da
recuperanda, para atender as premissas e meios de recuperação, tudo com o viés de manter as
atividades da empresa, com alicerce no artigo 47 combinado com o artigo 53 da Lei 11.101/2005.
CLASSE I – CREDORES TRABALHISTAS:
Conforme pedido de recuperação judicial a recuperanda não tem credor trabalhista.
CLASSE II – CREDORES COM GARANTIA REAL:
Conforme pedido de recuperação judicial a recuperanda não tem credores com garantia
real.
CLASSE III – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS:
A recuperanda tem 14 (quatorze) credores quirografários, sendo os credores: BANCO
BRADESCO, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER S.A., CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, BANCO HSBC – BANK BRASIL S.A., SICOOB CREDIMOGIANA, CPFL – COMP.
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, EUROPOL – COM. E DISTR. DE TERMOPLASTICOS LTDA.,
MARCOS

FRANGIOTTI

(ESPOLIO),

RAEL

CANDIDO

LEME,

JACKELINE

PATRICIA

FURLANETO LEME, RR ASSET CONTABILIDADE ME., SIDNEY ROBERTO FERNANDES. E
JADRI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

O valor ajustado dos créditos nessa classe é de R$ 4.776.470,38 (Quatro milhões,
setecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e oito centavos), sendo:

CREDORES

VALOR AJUSTADO (R$)

BANCO BRADESCO S.A.

14.537,88

BANCO DO BRASIL

1.334.622,37

BANCO SANTANDER

662.825,08

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

11.875,19
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37.533,93

EUROPOL

26.775,00

HSBC BANK

726.574,99

JACKELINE FURLANETO LEME

673.750,00

JADRI COMERCIO E DISTRIBUIDORA

196.989,20

MARCOS FRANGIOTTI

470.000,00

RAEL CANDIDO LEME

209.711,81

RR ASSET CONTABILIDADE

192.331,38

SICOOB CREDIMOGIANA

187.173,02

SIDNEY ROBERTO FERNANDES

150.000,00
4.776.470,38

Aos credores integrantes dessa classe de crédito quirografário, serão pagos com deságio
de 60% (setenta por cento) sobre o valor nominal da dívida, com carência de 24 (vinte e
quatro) meses, contado da publicação da decisão da homologação pelo Juiz do plano aprovado.

Os pagamentos em 108 (cento e oito) parcelas mensais e consecutivas, sendo que a
cada doze meses, os saldos dos créditos serão atualizados pela Taxa Referencial – TR dos
últimos 12 (doze) meses, mais 12% (doze por cento) ao ano de juros.
CLASSE IV – CREDORES DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS / PESSOAS FÍSICA:
Inexiste credor nessa classe, entretanto, havendo habilitações de credores nessa classe
será aplicado o mesmo para a classe IIII.
CLASSE V – CREDITOS QUE NÃO TEM LIQUIDEZ, CERTEZA E INEXIGIBILIDADE:
Para os créditos que até o momento não tem liquidez, certeza e inexigibilidade, ou seja,
crédito que resultam de obrigação de relação jurídica firmada antes do ajuizamento do pedido de
recuperação judicial e ainda não vencidos ou que estejam sub judice, também serão objetos de
novação por ser plano, estando integralmente sujeitos aos seus efeitos, bem como da
Recuperação Judicial, à teor do artigo 49 da LRF, sendo aplicável o saldo credor à ser liquidado
sujeito aos termos e condições do Plano para a respectiva categoria/classe de crédito.
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- PROPOSTA DE PAGAMENTO – REDUÇÃO DE FATURAMENTO -

Importante estabelecer à hipótese de eventual redução de faturamento da recuperanda
durante o período do cumprimento do Plano, entendendo-se como redução de receita bruta, nos
termos do demonstrativo de resultados (DRE), sendo que a recuperanda propõe aos credores o
pagamento da seguinte forma:
1. – Para eventual redução de faturamento (da média do faturamento) de até 10% (dez
por cento), os pagamentos não serão afetados, mantendo e cumprindo com as
previsões lançadas no DRE;
2. – Para eventual redução de faturamento (da média do faturamento) de maior 10% (dez
por cento) e menor de 15% (quinze por cento), os pagamentos dos credores serão
afetados, com uma redução de até 3% (três por cento) na parcela;
3. – Para eventual redução de faturamento (da média do faturamento) de maior 15%
(quinze por cento) os pagamentos dos credores serão afetados, com uma redução de
até 5% (cinco por cento) na parcela;

6.2.

- PROPOSTA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO E ABATIMENTO -

Importante estabelecer também à hipótese de eventual compensação e abatimento de
crédito, sendo que a recuperanda poderá compensar a seu exclusivo critério e responsabilidade,
quaisquer créditos sujeitos ao Plano com outros créditos, em dinheiro, detidos por ela frente aos
respectivos credores sujeitos ao plano, quando tais créditos se tornarem líquidos e até o valor de
referidos créditos sujeitos ao plano, ficando eventual saldo sujeito as disposições do presente
Plano.

A compensação está restrita a créditos cujo pagamento deva ser realizado em dinheiro,
não podendo atingir créditos detidos pela recuperanda frente aos respectivos credores sujeitos ao
Plano, com pagamento à ser feito em bens ou serviços.

Também a recuperanda poderá reter o pagamento de crédito sujeito ao Plano na hipótese
da mesma também ser credora dos respectivos credores sujeitos ao plano, desde que os créditos
detidos pela recuperanda contra os respectivos credores sejam objeto de litígio, com o objetivo de
que tais créditos sejam compensados quando se tornarem líquidos.
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- DA POSSIBILIDADE DE LEILÃO REVERSO DE CRÉDITO -

Pelo presente Plano de Recuperação Judicial fica permitido que a recuperanda promova a
realização de eventual leilão reverso de crédito, que tem o objetivo de destinar percentual do fluxo
de caixa para aquisição de créditos com deságio.

Assim, a recuperanda poderá, a qualquer momento, desde que esteja cumprindo com as
obrigações previstas no presente Plano de Recuperação Judicial e respeitada sua necessidade
de liquidez e capital de giro para manutenção das operações, promover Leilão Reverso dos
Créditos.

Tal procedimento consiste no pagamento antecipado dos Credores que oferecerem os
seus créditos com a maior taxa de deságio.

O Leilão Reverso dos Créditos, sempre será precedido de um comunicado da recuperanda
a todos os seus credores, informando o valor que estará disponível para quitação dos créditos e o
deságio mínimo admitido, bem como a indicação do local, data e horário para sua realização.

Os Credores interessados na participação do Leilão Reverso dos Créditos deverão
encaminhar proposta para a recuperanda através de carta registrada, com aviso de recebimento
(AR), no endereço Rua Andradina, 481 – bairro Jardim Salgado Filho, 14078-270, na cidade de
Ribeirão Preto - SP.

Serão vencedores, os Credores que oferecerem a maior taxa de deságio na data do Leilão
Reverso dos Créditos. Caso o valor reservado para o pagamento dos créditos em leilão seja
inferior ao valor do crédito do Credor vencedor do leilão, a recuperanda poderá efetuar o
pagamento parcial da dívida.

Caso o Leilão Reverso de Créditos seja vencido por mais de um Credor e a soma dos
respectivos créditos for superior ao valor destinado para o pagamento antecipado do crédito, será
efetuado um rateio entre os Credores vencedores, considerando-se como critério de rateio o
número de cabeças dos Credores vencedores, independentemente do valor do seu crédito.

Não havendo aderência ou interesse na participação de leilão reverso de crédito, os
eventuais valores de fluxo de caixa livres da recuperanda será destinados ao capital de giro da
empresa.
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- DA POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO -

Fica permitida a recuperanda a possibilidade de antecipação do pagamento de quaisquer
créditos sujeitos ao plano, com o abatimento dos juros e encargos incidentes, desde que a
antecipação do pagamento seja feita ou oferecida de forma proporcional dentro de cada classe ou
subclasse, a todos os créditos sujeitos ao plano.

A recuperanda poderá celebrar acordos especiais de antecipação de pagamentos com
credores que apoiaram e colaboração com a recuperação judicial, desde que esse acordo
implique em efeito positivo para o fluxo de caixa da empresa.

6.5.

- DA POSSIBILIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO -

Com a aprovação do plano, fica permitido que os Credores sujeitos ao plano à
possibilidade de ceder seus créditos a outros credores ou a terceiros, e a cessão produzirá efeitos
a partir da notificação da recuperanda, nos termos do Código Civil e demais dispositivos legais
em vigor.

O cessionário que receber o crédito sujeito ao Plano cedido será considerado, para todos
os fins de direito e efeitos do plano, na condição de credor sujeito ao Plano, de acordo com as
classes e subclasses.

6.6.

- DA DATA DE PAGAMENTO – VENCIMENTO DAS PARCELAS E DA FORMA DE
PAGAMENTO -

Fica estipulado que a data de vencimento das parcelas e demais obrigações pecuniárias
previstas neste Plano vencem sempre no último dia útil de cada mês, sendo que, na ocasião do
último dia do mês cair em sábado, domingo ou feriado, ficará o vencimento para o próximo dia útil
subsequente.

Fica ainda estipulado que o pagamento será realizado através de depósito bancário ou
transferência eletrônica disponível (TED), sendo que os credores deverão informar para a
recuperanda seus dados bancários para a finalidade de pagamento tão logo seja aprovado e
homologado o plano.
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quanto aos seus dados bancários, não será considerado descumprimento do Plano e também
não ocorrerá, nesta hipótese, incidência de juros ou eventual encargo moratório.

Após um ano sem que o credor se comunique com a recuperanda para receber seu
crédito, será considerado remisso, dando quitação das respectivas parcelas à recuperanda.
Comparecendo e informando a sua conta bancária, os valores ainda a vencer serão pagos
nos termos do plano.
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Com a homologação do presente plano fica a recuperanda e os credores, bem como seus
respectivos cessionários e sucessores vinculados aos efeitos do presente Plano de Recuperação
Judicial.

7.1.

- EFEITO VINCULANTE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO -

Com a homologação do presente Plano de Recuperação Judicial, haverá a novação, nos
termos do artigo 50, IX, XII da LRF, sendo que tal novação não será estendida as garantias reais
e pessoais, inclusive dos sócios garantidos, vinculadas aos contratos resultantes dos créditos
sujeitos ao plano.

Portanto, a novação recairá apenas a recuperanda, mantendo a segurança jurídica nos
contratos vinculados aos Credores.

7.2.

DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE

Em caso de mora ou descumprimento do plano de recuperação judicial pela recuperanda,
estabelece-se que deverá ser requerida a convocação de nova Assembleia de Credores
(Credores remanescentes), ao Juízo da Recuperação com a finalidade de deliberar junto aos
credores concursais ou extraconcursais aderentes, sobre uma medida adequada para sanar o
descumprimento do Plano, sendo que, tal pedido poderá ser feito pela própria recuperanda ou
pessoas interessadas.

Também estabelece que para fins de mora, que à mora somente será considerada quando
da hipótese de até 5 (cinco) parcelas em atraso previstas no plano. Não será considerado como
descumprimento, se o atraso no pagamento não correr por culpa exclusiva da recuperanda.

7.3.

- POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

Fica desde já estabelecido que poderá haver aditamento, alterações ou modificações ao
plano, sendo que tais possibilidades de aditamentos, alterações ou modificações deverá ser
proposta pela recuperanda a qualquer tempo, inclusive após a homologação judicial do plano e
enquanto não encerrada a Recuperação Judicial, sendo fundamentado o pedido.
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será necessário a aprovação da Assembleia Geral de Credores, nos termos do artigo 45 e artigo
58, caput ou § 1° da LRF.

Insta destacar que aditamento, alterações ou modificações ao plano de recuperação
judicial quando aprovado, vinculará a recuperanda, seus credores e sucessores, inclusive, os
credores que tenham se ausentado ou votado contrariamente na AGC, na qual tenham sido
aprovados aditamento, alterações ou modificações ao plano de recuperação judicial.
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Na hipótese de conflito entre as disposições do plano de recuperação judicial e obrigações
contratuais com qualquer Credor anteriormente ao ajuizamento do pedido de Recuperação
Judicial prevalecerá às disposições, condições e termos do plano de recuperação judicial.

Na hipótese de quaisquer termos ou condições do plano de recuperação judicial ser
declarado invalido, nulo ou ineficaz pelo Juízo da Recuperação Judicial ou pelo Tribunal de
Justiça, o restante dos termos e disposições permanecerão válidos.

O processo de recuperação judicial poderá ser encerrado a qualquer tempo após a
homologação do plano de recuperação judicial, a requerimento da recuperanda, desde que todas
as obrigações do plano de recuperação judicial que se vencerem até 2 (dois) anos após a
homologação do plano tenham sido cumpridas.

A recuperanda e seus sócios compromete-se, por força do presente plano de recuperação
judicial, a realizar todos os atos e firmar todos os contratos e outros documentos que, na forma e
na substância, sejam necessários ou adequados ao cumprimento e implementação deste plano
de recuperação judicial.

Após o pagamento integral dos créditos nos termos e formas estabelecidas neste Plano, os
respectivos valores serão considerados integralmente quitados e o respectivo credor dará a mais
ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar a qualquer título, contra
quem quer que seja, sendo inclusive obrigado a fornecer, se o caso, carta de anuência
especialmente em caso de títulos protestados.

Os credores também concordam com a imediata suspensão da publicidade dos protestos e
restrições de crédito junto aos órgãos de defesa do consumidor, enquanto a recuperação estiver
sendo cumprida.

A sentença concessiva da Recuperação Judicial constitui título executivo judicial, novando
e substituindo todas as obrigações sujeitas à Recuperação Judicial, de forma que, enquanto
cumpridos os termos do presente plano de recuperação judicial, estarão desobrigados de
responder pelos créditos originais seus avalistas, fiadores e coobrigados.
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Judicial, para dirimir todas as eventuais controversas ou debates que surgirem decorrentes do
PRJ.

Ribeirão Preto/SP, 10 de dezembro de 2017.

_______________________________________________________
RR ASSET INDÚSTRIA DE EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA.
SÓCIOS: RAEL CANDIDO LEME

_______________________________________________________
ALEXANDRE SANTO NICOLA DOS SANTOS
ADVOGADO – OAB/SP 228.967
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Fica eleito o foro da comarca de Ribeirão Preto – SP, especial o Juízo da Recuperação

