EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE CURITIBA – ESTADO DO PARANÁ.

Processo nº 0004395-44.2016.8.16.0037
Relatório Mensal de Atividades

EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., já qualificada nos autos distribuídos
para fins de apresentação de Relatórios Mensais de Atividades, apenso ao processo de Recuperação
Judicial distribuída por Copo Indústria de Poliurefano do Brasil Ltda, processo em epígrafe, neste ato,
representada por Eduardo Scarpellini, bem como pelas patronas infra assinadas, vem,
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção ao disposto no artigo 22, II, “a”
(primeira parte) e “c”, da Lei 11.101/05, apresentar o Relatório Mensal de Atividades referente aos
meses de março a julho de 2019.

Sendo o que cabia para o momento, mantém-se à disposição para eventuais
esclarecimentos oportunos que se façam necessários.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Curitiba/PR, 26 de agosto de 2019.

EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
Eduardo Scarpellini

TALITA MUSEMBANI VENDRUSCOLO
OAB/SP 322.581

TAÍSA MAIDA
OAB/PR 89.461

_________________________________________________________________________________________________________________
São Paulo
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1545 - 7° andar Vila Nova Conceição CEP 04543-011 Tel: 55 11 3805-3321
Ribeirão Preto R. Afonso Taranto, 170 Nova Ribeirânia CEP 14096-740 Tel: 55 16 3514-5300 / Fax: 55 16 3514-5302
Salvador Av. Tancredo Neves 2539 – Sala 2604 26º Andar T. Londres – Caminho das Árvores CEP 41820-020 Tel: 55 71 3901-0370
Curitiba R. Heitor Stockler de França 396 – Sala 1102 11º Andar – Centro Cívico CEP 80030-030 Tel: 55 41 3093-5300
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✓ COPO INDÚSTRIA DE POLIURETANO DO BRASIL LTDA.
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE CURITIBA - PR
Processo nº 0004395-44.2016.8.16.0037

EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (“EXM” ou “Administradora Judicial”), já qualificada nos autos distribuídos para fins de apresentação de
Relatórios Mensais de Atividades, apenso ao processo de Recuperação Judicial requerido por COPO INDÚSTRIA DE POLIURETANO DO BRASIL LTDA. (“Recuperanda”), em
epígrafe, neste ato, representada por seu sócio, Eduardo Scarpellini, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao disposto no artigo 22, II, “a”
(primeira parte) e “c”, da Lei 11.101/2005, considerando a substituição do anterior Administrador Judicial, apresentar o Relatório Mensal de Atividades referente aos meses
de março, abril, maio, junho e julho de 2019.

Impende consignar que as análises apresentadas neste relatório são limitadas, baseadas em informações contábeis, no que diz respeito à atividade econômica da
Recuperanda, fornecida a esta Administradora Judicial até o dia 06 de agosto de 2019.

Por fim, insta pontuar que a Recuperanda assumiuram a veracidade e lisura dos documentos apresentados e analisados pela Administradora, sob as penas do
artigo 171, da Lei 11.101/2005.

Curitiba - PR, 23 de agosto de 2019.

EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
Eduardo Scarpellini
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DO HISTÓRICO PROCESSUAL
Conforme mencionado no relatório pormenozirado elaborado por esta Administradora Judicial
(mov. 5839.1) em atenção a decisão proferida em 12 de março de 2013 (mov. 5490.1), ocasião que a
EXM Partners foi nomeada considerando a substituição do anterior Administrador Judicial, Dr. Lincoln
Taylor Ferreira, cumpre mencionar que trata-se de Recuperação Judicial distribuída em 20 de
novembro de 2012, por meio da qual a empresa COPO INDÚSTRIA DE POLIURETANO DO BRASIL
LTDA. postulou em seu proveito as benesses concedidas pela Lei 11.101/2005.

Por se tratar de processo já em estágio avançado, com plano de recuperação judicial aprovado
em assembleia e em fase de cumprimento de plano, se faz necessário apresentar abaixo, os principais
andamentos do precesso, em apreço ao que diz a Lei em comento em relação ao instituto da
Recuperação Judicial.
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PRINCIPAIS ANDAMENTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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Além do exposto, impende constar que após a nomeação e assinatura do termo de compromisso nos presentes autos, os representantes da EXM Partners
contataram os responsáveis da Recuperanda, tendo ocorrido reunião após agendamento com o seu diretor financeiro, Sr. Francisco Maroto, no dia 27 de março de 2019, na
sede da empresa, localizada na Avenida Prefeito Domingos Mocelin Neto, nº 800, na cidade de Quatro Barras - PR.

Os representantes desta Administradora Judicial judicial conheceram a empresa em funcionamento, que possui como atividade a fabricação de espuma de bancos
e apoio de cabeça para veículos automotores, bem como costura de capas para assentos automotivos.

De início, o diretor mencionou que a empresa é espanhola, sendo que ele, inclusive, trabalhava na COPO situada na Espanha, entretanto, foi transferido para o
Brasil, na matriz na região metropolitana de Curitiba, em 2012, para verificar o que estava ocorrendo com a Recuperanda. Foi quando, em ato contínuo, houve o ingresso da
atual demanda de Recuperação Judicial.

Após, foi realizada pelo Diretor Financeiro uma breve exposição dos motivos que levaram ao requerimento da Recuperação Judicial, que basicamente se deu em
torno de má gestão administrativa. Informou ainda, que o ano de 2019 é o primeiro desde a sua vinda em que a empresa não encontra-se com déficit.

Na oportunidade, houve menção a alguns temas pontuais, que deveriam ser objeto de análise desta Administradora Judicial após a Recuperanda formalmente
apresentarem os documentos inerentes ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, bem como em relação às pendencias e a documentação necessária para a
elaboração dos Relatórios Mensais de Atividade, e, também, informações que refletirão diratamente no encerramento da presente demanda.

Entretanto, impende constar que até o momento deste relatório, os documentos solicitados, bem como as informações necessárias para a elaboração dos
Relatórios Mensais, não foram disponibilizados pela Recuperanda, limitando, assim, as análises contábeis, financeiras e operacionais desta Administradora Judicial.
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DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELAS EXM PARTNERS
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INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS
✓ Balanços Patrimoniais – até junho 2019
✓ Demonstrações do Resultado – até junho 2019
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Tal qual já pontuado por esta Administradora, os documentos necessários para elaboração dos relatórios mensais de atividade foram parcialmente apresentados
pela Recuperanda até a data deste relatório. Entretanto, cumpre mencionar que a COPO disponibilizou os balanços patrimoniais e as demonstrações do resultado referente
ao período de junho de 2019 (conforme mov. 484 em 05/08/2019). Neste sentido, se faz necessário apresentar nesta oportunidade, os balanços patrimoniais e
demonstrações do resultado referentes aos períodos acumulados de dezembro 2017, dezembro de 2018 e até junho de 2019.

Cabe reportar a este D. Juízo que esta Administradora Judicial solicitou informações, via procedimentos administrativos e processuais (conforme mov. 483.1 de
24/05/2019), que são necessárias para o entendimento completo dos saldos apresentados, como também os documentos referentes a movimentação financeira da
Recuperanda, com a finalidade de apurar de maneira mais detalhada os saldos contábeis e resultados, bem como aprofundar as análises econômicas e financeiras visando a
adequada transparência e publicidade que devem ser dispensadas a todas as partes envolvidas neste processo. Entretanto, reitera que tais informações se encontram
pendentes de envio pela Recuperanda até o momento, limitando, assim, as análises por parte desta Administradora.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
✓ Fatos e Informações Relevantes – Vias Processuais
✓ Considerações Desta Administradora Judicial
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Além do exposto, impende a esta Administradora Judicial destacar alguns pontos que serão retratados no processo principal da Recuperação Judicial (processo
nº 0004624-43.2012.8.16.0037), apenas a título informativo, visto que envolvem diretamente presente incidente processual, por tratar de recursos da Recuperanda, a título
de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial. Vejamos:
•

Banco do Brasil S.A. (Credor Classe III - Quirografário): esta auxiliar do juízo requereu que fosse deliberado por esta N. Magistrada a questão acerca da
liberação das quantias depositadas em juízo pela Recuperanda (25 parcelas de R$ 68.965,52 cada), a título de cumprimento do plano de recuperação judicial,
em favor do credor Banco do Brasil S/A, em vista a manifestação da Instituição Financeira no mov. 5791 (Recuperação Judicial), na qual foi reiterado o pedido
de levantamento de alvará. Esta Administradora Judicial ponderou as nuances que envolvem o caso e se manifestou no sentido de que não vislumbra
impedimentos em relação ao pedido formulado. Contudo, se faz necessário que o credor aguarde a transferência da quantia depositada em conta judicial nº
01507198-2, agência 3511 e operação 040, para conta vinculada ao feito de Recuperação Judicial (processo nº 0004624-43.2012.8.16.0037), em trâmite na 2ª
Vara de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba/PR.

•

Credores Classe I – Trabalhistas: esta auxiliar do juízo informou nos autos da recuperação judicial que, após monitoramento do cumprimento do Plano de
Recuperação Judicial, restou confirmado que houve a integral adimplência do quanto disposto e aprovado em assembleia geral de credores em relação a
Classe I – Trabalhista. Contudo, o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial em relação a esta classe, apenas restou adimplido após o depósito judicial
da Recuperanda no valor de R$ 16.134,09, que se trata da diferença dos valores inicialmente pagos e do cálculo de atualização dos valores feito pelo antigo
Administrador Judicial (Dr. Lincoln Taylor Ferreira). Acerca desde depósito no valor de R$ 16.134,09, esta Administradora Judicial se manifestou informando
que entende que, pelo fato de os valores pertencem aos credores desta classe, inclusive com a confirmação da Recuperanda, não há que ser autorizado o
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FATOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES – VIAS PROCESSUAIS

16.749,74 (atualizado até dia 03/06/2019, conforme extratos anexos) deve ficar vinculado ao presentes incidente processual de prestação de contas.

•

Assistente Técnico - Sr. Edison Fogaça de Almeida: após peticionamento do antigo contador, contratado pelo Dr. Linlcoln Taylor Ferreira (antigo AJ), esta
Administradora Judicial requereu que seja deliberado o tema por esta N. Magistrada, uma vez que entende que, considerando o fato de a referida contratação
ter se dado pelo anterior administrador judicial, com a sua substituição pela EXM Partners, cessa, da mesma forma, a necessidade da prestação de seus
serviços, inclusive diante do fato da atual administradora judicial ter equipe técnica multidisciplinar composta por economistas, administradores, contadores,
advogados, dentre outros, não se fazendo necessária a prestação de seus serviços.

•

Expedição de Ofício à Caixa Econômica Federal – CEF: encontra-se pendente, após requerimento da administradora judicial, de expedição de ofício por este D.
Juízo à Caixa Econômica Federal, para que transfira os valores constantes na conta judicial (agência 3511, operação 040, conta 01507198-2), a conta judicial
vinculada ao processo principal da Recuperação Judicial (processo nº 0004624-43.2012.8.16.0037), sendo certo que ali há a quantia de R$ 81.945,13 (posição
em 08/08/2019), referentes aos depósitos realizados pela Recuperanda em favor do Banco do Brasil, a título de cumprimento do plano de recuperação judicial.
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levantamento da quantia residual depositada em conta judicial após o prazo (que findará em 31/07/2020), bem como entende que este valor de R$

É importante mencionar que as atividades operacionais estão direcionadas para a fabricação de espuma de bancos e apoio de cabeça para veículos automotores,
bem como costura de capas para assentos automotivos, sendo que, a Recuperanda apresentou no período acumulado até 31 de dezembro de 2016 significativos prejuízos
no montante de -R$ 1.985 mil, entretanto, no que se refere aos períodos acumulados de 31 de dezembro de 2017 e 2018 apresentaram um resultado positivo,
respectivamente, no montante de R$ 518 mil e R$ 1.078 mil, e, já apresenta um resultado positivo no valor de R$ 498 mil acumulado até junho de 2019.

Ademais, é necessário reiterar que os documentos necessários para elaboração dos relatórios mensais de atividade, solicitados via procedimentos administrativos
e processuais (conforme mov. 483.1 de 24/05/2019), bem como demonstrados no ANEXO I do presente relatório, referentes aos períodos acumulados de 2017, 2018 e
mensais de 2019, foram parcialmente disponibilizados pela Recuperanda (apenas os Balanços Patrimoniais e Demonstrações dos Resultados) até a data deste relatório, e
requer intimação da Recuperanda para que disponibilize as informações o quanto antes.

Sendo o que cabia para o momento, esta Administradora Judicial permanece à disposição deste juízo, credores e demais interessados para quaisquer
esclarecimentos que se façam necessários e oportunos.
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CONSIDERAÇÕES DESTA ADMINISTRADORA JUDICIAL
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ANEXO I – CHECKLIST RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE

1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Informações para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades da Recuperanda
(art. 22-inciso II – Alínea “C” da lei 11.101/05):
Movimentação no quadro de funcionários da Empresa no ano anterior e corrente
(quantidade mês a mês);
Desempenho operacional – Receitas:
Composição da receita por produto (acumulada no ano e a do mês);
Composição da receita por cliente (acumulada no ano e a do mês);
Controle dos estoques (posição detalhada)
Relação dos bens do ativo imobilizado e suas respectivas movimentações;

2.5

Posição detalhada do contas a receber no final de cada mês contendo: nome do
cliente, número do título, data de emissão, data de vencimento e valor;

2.6

Posição detalhada do contas a pagar (extraconcursal) no final de cada mês contendo:
nome do cliente, número do título, data de emissão, natureza do crédito, data de
vencimento e valor;

2.7

Composição detalhada dos saldos a pagar de Impostos, contribuições e encargos
sociais na data do pedido da RJ, e posteriormente os controles detalhados dos
valores apurados e pagos mensalmente:

3.

Situação econômico-financeira (Demonstrações financeiras e Fluxo de caixa)

3.1

Balanço patrimonial (assinado pelo responsável técnico e representante legal) ;

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.
4.1

4.2

Demonstrações do resultado (acumulado no ano e do mês) (assinado pelo
responsável técnico e representante legal);
Demonstrações do fluxo de caixa (conforme NBC TG 03-R2) (assinado pelo
responsável técnico e representante legal);
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido; (assinado pelo responsável
técnico e representante legal);
Balancete de verificação (acumulado no ano e do mês)
Fluxo de caixa projetado para os próximos 6 meses;
Fluxo de caixa realizado no mês e acumulado até a data;
Controles cotidianos de entrada e saídas de recursos financeiros
Extratos bancários mensais para o período de 2019 e apenas de dezembro de 2017 e
de 2018;
Controle de todas movimentações financeiras (fluxo de caixa realizado detalhando
todas as operações realizadas de entrada e saída de recursos financeiros) devendo
conter no mínimo data, valor, descrição do tipo da movimentação e classificação do
tipo e natureza da entrada ou saída de recurso.
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