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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, apresentar o Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de janeiro de 2021.

Impende consignar que as análises referentes à atividade econômica da Recuperanda apresentadas neste relatório são limitadas às informações contábeis fornecidas
a esta Administradora Judicial até o dia 19 de fevereiro de 2021.

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

Curitiba – PR, 01 de março de 2021.

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 diante da 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 Geral de Credores e em fase de cumprimento de plano, se faz necessário apresentar
abaixo os principais andamentos do processo, em apreço à referida Lei de regência.
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PRINCIPAIS ANDAMENTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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No que diz respeito ao Plano de Recuperação Judicial, a primeira versão do documento foi acostada aos autos em 20/03/2013 pelas Recuperandas e, posteriormente,
restou aditado em algumas oportunidades.

A Assembleia Geral de Credores de 25/01/2013 não foi instalada, tendo sido reconduzidos os trabalhos para o dia 28/05/2013 em segunda convocação, oportunidade
na qual, ante o interesse das Recuperandas em alterarem algumas cláusulas do Plano de Recuperação Judicial, foram suspensos. Posteriormente, retomaram a sua condução
em 24/11/2014, sendo que, após novos ajustes e alterações no Plano de Recuperação Judicial, o conteúdo foi aprovado pela maioria dos credores ali presentes, e,
consequentemente, homologado pelo D. Juízo em 08/12/2014.

Neste sentido, impende consignar que as projeções de pagamento consignadas no referido Plano compreendem um período de 12 anos, que findará somente em
2026, conforme disposto na clausula 3 do PRJ. Além disso, é necessário reiterar algumas observações em relação aos pagamentos realizados até o momento, conforme
descrito a seguir:

I. Credores Trabalhistas – Classe I

Em conformidade com o mov. 6096, no qual a Recuperanda alegou que foi efetuado um depósito judicial no valor de R$ 16.134,09, referente à diferença dos valores
incialmente pagos aos credores, cujos comprovantes de pagamentos não foram apresentados em razão de um equívoco na forma de atualização dos créditos, é válido
mencionar que tal montante encontra-se à disposição para levantamento em conta judicial, pelos seguintes titulares:
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CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

do Plano de Recuperação Judicial, que houve o fiel cumprimento em relação aos pagamentos da Classe I – Trabalhista.

II. Credores Quirografários – Classe III

Em relação aos pagamentos dos Credores Quirografários, impende reiterar que conforme o Plano de Recuperação Judicial os mesmos encontram-se em fase de
cumprimento, sendo que até o dia 31 de janeiro de 2021 foram efetuados pagamentos no montante de R$ 3.982.597,21, referentes a 49 credores, os quais, segundo
informações fornecidas pela Recuperanda, disponibilizaram as contas e os dados para pagamento, via e-mail: recuperacaojudicial@grupocopo.com, conforme cláusula 4.5
do referido Plano.

Sendo assim, considerando os contextos supramencionados, é necessário informar que até o presente momento deste relatório não há qualquer descumprimento
do Plano de Recuperação Judicial por parte da Recuperanda em relação aos pagamentos dos credores.
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Além disso, com exceção dos valores contextualizados acima (disponíveis em conta judicial), restou confirmado por esta Administradora Judicial, via monitoramento
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INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS
✓ Balanço Patrimonial – Janeiro 2021
✓ Demonstrações do Resultado – Janeiro 2021
✓ Fluxo das Movimentações Financeiras – Janeiro 2021
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Tal qual já pontuado por esta Administradora, os documentos necessários para elaboração dos relatórios mensais de atividade foram apresentados pela Recuperanda
até a data de 19 de fevereiro de 2021, referente ao mês de janeiro 2021. Neste sentido se faz necessário apresentar, nesta oportunidade, o balanço patrimonial e
demonstrações do resultado referentes ao período de janeiro de 2021.

Com relação ao fluxo das movimentações financeiras, esta Administradora Judicial utilizou como apoio as informações extraídas da planilha de movimentação
financeira e extratos bancários referentes ao período de 01/01/2021 à 31/01/2021 mantida pela Recuperanda, bem como os históricos de cada situação ali englobada, após
mapeá-las. O resumo mensal de referidas operações, incluindo a classificação dos tipos de entradas e saídas ocorridas, visa sintetizar e facilitar o entendimento, tendo sido
revisadas pelos representantes desta Administradora Judicial.
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INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
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FLUXO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
✓ Fatos e Informações Relevantes – Vias Processuais
✓ Posicionamento da Recuperanda em Relação à Pandemia
✓ Considerações Desta Administradora Judicial
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Além do exposto, impende a esta Administradora Judicial reiterar alguns pontos que versam sobre o processo principal da Recuperação Judicial (autos nº 000462443.2012.8.16.0037), visto que envolvem diretamente o presente incidente processual (recursos financeiros da Recuperanda e o respectivo cumprimento do Plano de
Recuperação Judicial). Vejamos:

•

Da Juntada dos Cálculos de Atualização dos Valores do Banco do Brasil – Mov. 6861: Em decisão de mov. 6618 o D. Juízo Universal determinou em item V,
a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que informasse as taxas de juros e de correção monetária aplicadas nas contas judiciais, para,
posteriormente, serem os autos remetidos ao Sr. Contador Judicial de modo que elaborasse os cálculos de atualização dos valores devidos ao Banco do
Brasil. O ofício de resposta da instituição financeira com os devidos índices foi encartado em mov. 6790 e a respectiva atualização do saldo a ser pago foi
juntada em mov. 6861.

•

Da Manifestação da Recuperanda – Mov.6867: No que tange à atualização da conta apresentada em mov. 6861, a Recuperanda se manifestou em mov.
6867 informando concordância e apresentando o comprovante do recolhimento do saldo apontado pela Contadoria. Ato contínuo, requereu a declaração
de quitação sobre o crédito existente em favor do Banco do Brasil.

•

Da Manifestação do Banco e Administradora Judicial – Mov. 6869 e Mov. 6872: Por meio de petição protocolada em mov. 6869 o Banco do Brasil requereu
a transferência dos valores cujo depósito judicial foi informado em mov. 6867, para além disto, informou que pende de pagamento a operação nº 20/006977 (340.402.141), motivo pelo qual requereu a intimação desta Administradora e Recuperanda para se manifestarem a respeito. Em mov. 6872, a
Administradora Judicial informou concordância com os cálculos encartados em mov. 6861, sendo que em mov. 6876 foi determinada por meio de expedição
de ofício a realização de transferência bancária dos valores em questão (R$ 226.520,36) para o Banco do Brasil.

•

Da Decisão de Mov. 6884: Em 02/02/2021 foi proferida decisão no feito recuperacional, dentre outros, homologando os cálculos juntados em mov. 6861 e
declarando quitada a obrigação diante do pagamento efetuado em mov. 6862. No mais, determinou a intimação dos credores Eletro Comercial Reymaster
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FATOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES – VIAS PROCESSUAIS

6795, item I. Por fim, determinou a manifestação da Administradora Judicial bem como Recuperanda a respeito do pedido de mov. 6835, custas de mov.
6837, relatórios mensais de atividades e quanto ao cumprimento do plano de recuperação judicial.
•

Da Petição da Recuperanda – Mov. 7052: Em mov. 7052 a Recuperanda se manifestou quanto às determinações constantes em despacho de mov. 6884.
Primeiramente, quanto à petição de mov. 6835, formulado pelo credor Leão e Silva Comércio de Móveis Ltda., aduziu que não há nenhum valor a ser
complementado em seu favor, tendo em vista estar sendo o plano de recuperação judicial cumprido fielmente. Em relação às custas de mov. 6837, informou
que algumas delas constam como “sem sentença” ou “custas para o Autor”, motivo pelo qual requereu a intimação da N. Contadoria para esclarecer o valor
corretos das referidas custas em relação às demandas transitadas em julgado e vinculadas ao feito recuperacional com a consequente expedição da guia
para fins de recolhimento do valor correto.

•

Da Petição da Administradora Judicial – Mov. 7062: Em mov. 7062 foi igualmente protocolada petição pela Administradora Judicial em cumprimento ao
despacho de mov. 6884, tendo sido informado, no que tange à petição do Banco do Brasil de mov. 6869, que os valores devidos em relação à operação nº
340.402.141 vêm sendo devidamente pagos nas condições previstas no plano de recuperação judicial. Para além disto, quanto à petição de mov. 6835,
informou ainda que o valor depositado em favor de Leão e Silva Comércio de Móveis Ltda. está, da mesma forma, em consonância com o previsto no plano
de recuperação judicial e no que concerne às custas de mov. 6837, por se tratarem de créditos extraconcursais, aduziu ser imprescindível o pagamento do
valor efetivamente devido pela Recuperanda. Por fim, quanto à apresentação dos Relatórios Mensais de Atividades (RMA’s) informou ainda que estão sendo
protocolados tempestivamente nos presentes autos apensos ao processo principal de recuperação judicial nº 0004624-43.2012.8.16.0037.
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Ltda., Acmos do Brasil e Transportadora Sulista S/A para que se manifestem diante dos esclarecimentos prestados em mov. 6794, itens 2.2 e 3.4 e mov.

Conforme demostrado no item “Demonstração dos Resultados” (fl. 11) deste relatório e como vem sendo exposto nos Relatórios Mensais de Atividade anteriores,
a Recuperanda tem sofrido grande impacto na sua receita líquida em decorrência da crise econômica causada pela pandemia do Covid-19. Nesse sentido, considerando os
objetivos primordiais do processo de recuperação judicial, a saber, a preservação da função social e o estímulo da atividade econômica, esta Administradora Judicial, na
intenção de conferir a transparência adequada aos credores e interessados, buscou junto à administração da Recuperanda esclarecimentos sobre as estratégias adotadas para
viabilizar a continuidade de suas atividades.

A Recuperanda informou que seus clientes finais, isto é, as montadoras de veículos, paralisaram inteiramente a produção por períodos entre 60 e 90 dias, sendo que
as retomadas das operações estão ocorrendo gradativamente, causando uma redução drástica no seu faturamento a partir do mês de abril de 2020 (pg. 11 do relatório atual).

Contudo, no intuito de diminuir os danos financeiros e operacionais causados pela pandemia, a Recuperada informou, portanto, a adoção de medidas emergenciais,
tais como o encerramento de contratos com prestadores de serviços, aplicação de suspensão e redução de jornada e salário dos funcionários celetistas com base nas recentes
Medidas Provisórias aprovadas pelo Governo Federal, negociação com fornecedores para fins de redução de preço e/ou aumento do prazo de pagamento, suspensão de
investimentos, redução de custos gerais e negociação com a casa matriz para o adiamento de pagamento de dívidas recentes.

Desde em março, quando do início da pandemia do Covid-19 ao Brasil, a Recuperanda está destinando recursos da empresa para manutenção de todos os ajustes
implementados e da atividade e produção, o que exauriu boa parte dos recursos disponíveis.

Por fim, cumpre reiterar que as Recuperandas relataram que estão procurando desenvolver melhorias internas e oportunidades que permitam a continuidade e
retomada dos negócios, e estão cientes de que ainda há um longo caminho pela frente para conseguir retomar o ponto em que se encontravam antes da quarentena.
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POSICIONAMENTO DA RECUPERANDA EM RELAÇÃO À PANDEMIA

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 prejuízos
no montante de -R$ 1.985 mil, entretanto, no que se refere aos períodos acumulados de 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019, apresentaram um resultado positivo,
respectivamente, no montante de R$ 518 mil, R$ 1.078 mil, e R$ 1.978 mil. Ademais, em decorrência das dificuldades financeiras causados pela Pandemia de Covid-19
(conforme exposto na página 15), no período acumulado de 2020 a Recuperanda apresentou significativos prejuízos no valor de -R$ 9.057 mil, e já apresenta em janeiro
de 2021 um resultado negativo na ordem de -R$ 2.174 mil.

Por fim, é necessário reiterar que não houve descumprimento, até o presente momento, do Plano de Recuperação Judicial por parte da Recuperanda em relação
aos pagamentos dos credores.

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

