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PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONJUNTO DE TEKA – TECELAGEM KUEHNRICH S/A, TEKA 

TÊXTIL S/A, CERRO AZUL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., TEKA INVESTIMENTOS 

LTDA., FB INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA. 

 

 

 

 

Processo de Recuperação Judicial nº 008.12.023674-2, em tramitação 

 perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Blumenau/SC. 

 

 

 

 

 

PREÂMBULO 

 

O presente Plano de Recuperação Judicial (“Plano”) é apresentado, em cumprimento ao disposto 

no artigo 53 da Lei 11.101/05 (“LRF”), perante o juízo em que se processa a recuperação judicial 

(“Juízo da Recuperação”), pelas sociedades abaixo indicadas: 

 

 

TEKA – TECELAGEM KUEHNRICH S/A, sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ sob o 

nº 82.636.986/0001-55, NIRE 4230000564-9, com seus atos constitutivos regularmente 

arquivados na JUCESC, sediada na Rua Paulo Kuehnrich, nº 68, Itoupava Norte, CEP 89.052-900, 

Blumenau/SC, doravante denominada simplesmente “TEKA”; 

 

TEKA TÊXTIL S/A, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o nº 

01.970.323/0001-70, NIRE 4230002388-4, com seus atos constitutivos regularmente arquivados 

na JUCESC, sediada na Rua Paulo Kuehnrich, nº 68, Itoupava Norte, CEP 89.052-900, 

Blumenau/SC, doravante denominada simplesmente “Teka Têxtil”; 

 

CERRO AZUL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita 

no CNPJ sob o nº 06.311.275/001-22, NIRE 4220346290-9, com seus atos constitutivos 
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regularmente arquivados na JUCESC, sediada na Rua 24 de Maio, nº 116, Itoupava Norte, CEP 

89.052-280, Blumenau/SC, doravante denominada simplesmente “Cerro Azul”; 

 

TEKA INVESTIMENTOS LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 

07.665.480/0001-59, NIRE 4220368577-1, com seus atos constitutivos regularmente arquivados 

na JUCESC, sediada na Rua Paulo Kuehnrich, nº 68 - Parte 3, Itoupava Norte, CEP 89.052-900, 

Blumenau/SC; doravante denominada simplesmente “Teka Investimentos”; 

 

FB INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o 

nº 07.662.543/0001-53, NIRE 4220368576-2, com seus atos constitutivos regularmente 

arquivados na JUCESC, sediada na Rua Paulo Kuehnrich, nº 68, Itoupava Norte, CEP 89.052-900, 

Blumenau/SC, doravante denominada simplesmente “FB”; 

 

As sociedades TEKA – TECELAGEM KUEHNRICH S/A, TEKA TÊXTIL S/A, CERRO AZUL 

PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., TEKA INVESTIMENTOS LTDA., FB INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO TÊXTIL LTDA., serão doravante também referidas como “Sociedades”, 

“Recuperandas” e/ou “GRUPO TEKA”. 

 

  



 3 

SUMÁRIO 

 

DEFINIÇÕES 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

1.1.1.  SOBRE O GRUPO TEKA 

1.1.2.  DAS CAUSAS JUSTIFICADORAS – CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

1.2. FATOS RELEVANTES 

1.2.1. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

1.2.2. GOVERNANÇA CORPORATIVA 

1.2.3. CONCLUSÃO 

2. DOS CREDORES 

2.1. DAS CLASSES – FUNDAMENTOS PARA A SUBDIVISÃO  

2.2.   DA SUBDIVISÃO DAS CLASSES DE CREDORES 

2.2.1.  CLASSE I – CRÉDITOS DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO 

2.2.2.  CLASSE II – CRÉDITOS COM GARANTIA REAL 

2.2.3.  CLASSE III – CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS | PRIVILEGIADOS ESPECIAL E GERAL | SUBORDINADOS 

2.2.4.  SÍNTESE DA DIVISÃO EM CLASSES E SUBCLASSES DE CREDORES 

3. DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PROPRIAMENTE DITA  

3.1. DOS OBJETIVOS DA LEI 11.101/05  

3.2. DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 53 DA LRF 

3.2.1 DOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO ADOTADOS 

4. DO PLANO DE PAGAMENTOS 

4.1. CLASSE I – CRÉDITOS DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO 

4.1.1. CONDIÇÕES GERAIS  

4.1.2. DOS VALORES BLOQUEADOS EM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS | DEPÓSITOS RECURSAIS 

4.1.3. CRÉDITOS TRABALHISTAS ILÍQUIDOS 

4.1.4.  DAS PARCELAS FUNDIÁRIAS EM ATRASO 

4.1.4.1. PARCELAMENTO 

4.1.4.2. EXPURGO 

4.2. CLASSE II – CRÉDITOS COM GARANTIA REAL 

4.2.1. CONDIÇÕES GERAIS 

4.2.2. CONDIÇÕES DE TRATAMENTO ÀS SUBCLASSES [II.1.1.1.] E [II.1.2.] 



 4 

4.2.2.1. CONDIÇÕES PRIORITÁRIAS 

4.2.2.2. CONDIÇÕES SUBSIDIÁRIAS 

4.2.3. CONDIÇÕES DE TRATAMENTO À SUBCLASSE [II.1.1.2.] 

4.2.4. CONDIÇÕES DE TRATAMENTO À SUBCLASSE [I.2.] 

4.3. CLASSE III – CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS | PRIVILEGIADOS ESPECIAL E GERAL | SUBORDINADOS 

4.3.1.  SUBCLASSE [III.1.1.] 

4.3.2. SUBCLASSE [III.1.2.] 

4.3.3. SUBCLASSE [III.1.3.] 

4.3.4.  SUBCLASSE [III.1.4.] 

4.3.5. SUBCLASSE [III.1.5.] 

4.3.6. SUBCLASSE [III.2.] 

4.3.7. SUBCLASSE [III.3.] 

4.3.8.  SUBCLASSE [III.4.] 

4.4.  CONDIÇÕES PRIVILEGIADAS DE PAGAMENTO | ESTÍMULO AO FORNECIMENTO 

5. AUMENTO DE CAPITAL E EMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

5.1. CONDIÇÕES GERAIS 

5.2. PROCESSO DE EMISSÃO DE AÇÕES E/OU BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO 

5.2.1. AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE CAPITALIZAÇÃO DE CRÉDITO [DEBT FOR EQUITY SWAP] 

5.2.2.  EMISSÃO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO  

5.2.3.  DA QUITAÇÃO 

6. DA TRANSFERÊNCIA DAS MARCAS “TEKA” E DEMAIS ATIVOS OPERACIONAIS 

7. DO PASSIVO TRIBUTÁRIO 

8. SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA 

9. DO LAUDO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DE AVALIAÇÃO DOS BENS E ATIVOS 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11. ANEXO I – LAUDO DE DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

12. ANEXO II – LAUDO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DE AVALIAÇÃO DOS BENS E ATIVOS 

13. ANEXO III – LAUDO DE AVALIAÇÃO DO CRÉDITO DA TEKA CONTRA A ELETROBRAS 

14. ANEXO IV – RELAÇÃO DAS MARCAS TEKA 

15. ANEXO V – RELATÓRIO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO 

16. ANEXO VI – PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 20.783 (3º REGISTRO DE 

IMÓVEIS DA COMARCA DE BLUMENAU/SC) 

 



 5 

DEFINIÇÕES 

 

Os termos e expressões abaixo relacionados deverão ser compreendidos estritamente conforme 

aqui indicado. As designações contidas entre parênteses deverão ser tidas por sinônimos das 

expressões que as antecedem. 

 

Assembleia Geral de Credores (AGC): Assembleia formada nos termos e para as finalidades 

especificadas no art. 35 e seguintes da Lei 11.101/05, composta pelos credores relacionados no 

art. 41 da LRF (titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de 

acidentes de trabalho; titulares de créditos com garantia real; titulares de créditos quirografários, 

com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados). 

CC: Lei nº 10.406/02 - Código Civil. 

Classe I: credores titulares de créditos definidos no art. 41, I, da LRF. 

Classe II: credores titulares de créditos definidos no art. 41, II, da LRF. 

Classe III: credores titulares de créditos definidos no art. 41, III, da LRF. 

Comitê Estratégico de Crise: Comitê formado para a realização do diagnóstico da crise, com a 

identificação e implementação das medidas estratégicas pertinentes.  

CPC: Lei nº 5.869/73 – Código de Processo Civil. 

Credores Sujeitos: Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, são todos os créditos existentes na 

data do pedido, ainda que não vencidos, excluídos os créditos definidos como extraconcursais, os 

créditos fiscais e aqueles indicados no art. 49, §§ 3º e 4º da LRF.  

Credores Extraconcursais: Credores que se enquadrem na definição do art. 67 c/c art. 84 da LRF e 

que, em princípio, não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial e do Plano de 

Recuperação. 

Credores Não Sujeitos: Credores que se enquadrem na definição do art. 49, §§ 3º e 4º, bem como 

na definição do art. 67 c/c art. 84 da LRF, os quais, em princípio, não se sujeitam aos efeitos da 

Recuperação Judicial e do Plano de Recuperação. 

Deferimento do processamento: Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Blumenau/SC 

na data de 14 de março de 2011, deferindo o processamento da recuperação judicial nos termos 

do art. 52 da Lei 11.101/05. 

Diário da Justiça Eletrônico (DJE): Publicação oficial do Poder Judiciário de Santa Catarina. 

Juízo da Recuperação: Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Blumenau/SC. 
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Lock-up: período a partir da emissão de ações por uma companhia durante o qual é vedada a 

negociação destas mesmas ações.  

LRF: Lei nº 11.101/05 – Lei de Recuperação de Empresas e Falências. 

LSA: Lei nº 6.404/76 – Lei de Sociedades por Ações. 

Plano de Recuperação (Plano): Plano apresentado na forma e nos termos do art. 53 da LRF, no 

qual são expostos os meios de recuperação a serem adotados e as condições de pagamento dos 

credores.   

Recuperandas: Sociedades autoras da ação de recuperação judicial nº 008.12.023674-2, da 2ª 

Vara Cível de Blumenau/SC, e que apresentam o Plano de Recuperação, leia-se, Teka - Tecelagem 

Kuehnrich S/A, Teka Têxtil S/A, Cero Azul Participações e Administração Ltda., Teka Investimentos 

Ltda. e FB Indústria e Comércio Têxtil Ltda. 

Relação de Credores: compreende-se como Relação de Credores o Quadro Geral de Credores 

consolidado ou, até que seja este homologado pelo Juízo na forma do art. 18 da Lei 11.101/05, a 

relação de credores a que alude o art. 7º §2º, do mesmo diploma legal. 

Quadro Geral de Credores (QGC): quadro ou relação de credores consolidado e homologado na 

forma do art. 18 da Lei 11.101/05. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

Em função das dificuldades narradas na petição inicial, a sociedades integrantes do GRUPO TEKA 

ingressaram, em 26 de outubro de 2012, com Pedido de Recuperação Judicial. 

 

O processo foi distribuído à 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Blumenau/SC, tramitando sob o 

nº 008.12.023674-2 (CNJ nº 0023674-23.2012.8.24.0008). 

 

Atendidos todos os pressupostos da Lei 11.101/05 (LRF), arts. 48 e 51, obteve-se, em 08 de 

novembro de 2012, o deferimento do processamento da recuperação judicial, com a decisão de 

fls. 111/117 dos autos do processo acima mencionado. 

 

Foi nomeado Administrador Judicial, para exercer as atribuições especificadas no art. 22, I e II, da 

LRF, o advogado Anderson Onildo Socreppa, que aceitou o encargo e firmou o respectivo 

compromisso. 

 

O edital de que trata o art. 52, § 1º, da Lei 11.101/05, foi publicado na data de 27 de novembro de 

2012, constando do Diário da Justiça Eletrônico nº 1.526. Foi, ainda, publicado resumo do referido 

edital no Jornal Valor Econômico do dia 05 de dezembro de 2012, conforme determinado no item 

‘10’ da decisão de fls. 111/117. 

 

Nos termos do disposto no art. 53 da LRF, as devedoras têm o prazo de 60 (sessenta) dias para 

apresentar o plano de recuperação, contado da publicação da decisão que deferiu o 

processamento do pedido e na forma prevista no art. 241, do Código de Processo Civil, de 

aplicação subsidiária por força do disposto no art. 189 da LRF, considerada ainda a regra do art. 4º 

da Lei 11.419/06.  

 

A fim de prevenir qualquer controvérsia, como data de publicação da decisão de deferimento do 

processamento da recuperação judicial foi tomada aquela veiculada através de Nota de 

Expediente de intimação no DJe em 12 de novembro de 2012 – antes, portanto, da publicação do 

edital a que alude o art. 52, §1º, da LRF. 
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O termo final para apresentação definitiva do plano de recuperação judicial em juízo, nestas 

circunstâncias – e desconsiderando-se o período de suspensão definido pela Resolução nº 

13/2012-TJ – é o dia 11 de janeiro de 2013. 

 

Cumpriram-se, nesse período entre o deferimento do processamento da Recuperação Judicial e a 

apresentação do Plano, todas as exigências lançadas na decisão que deferiu o processamento da 

Recuperação Judicial e as demais presentes na LRF. 

 

Especificamente, foram integralmente cumpridas as providências determinadas nos itens ‘6’, ‘7’ e 

‘10’ da decisão de fls. 111/117, tendo sido trazidos os documentos requisitados e efetuadas as 

publicações ordenadas.  

 

O referido interstício (entre o deferimento do processamento e a apresentação do Plano) veio e 

ainda vem sendo utilizado para a abertura de negociações com os credores e busca de 

mecanismos para preservação da atividade empresária (sentido largo) e composição do passivo.  

 

Efetuadas estas considerações introdutórias, traz-se ao conhecimento deste juízo o presente 

Plano, que abaixo será pormenorizado. 

 

1.1.1. SOBRE O GRUPO TEKA 

 

O GRUPO TEKA iniciou suas atividades com a fundação da sociedade TEKA - TECELAGEM 

KUEHNRICH S/A, no ano de 1926, neste mesmo Município de Blumenau, a partir da firma de Paul 

Fritz Kuehnrich, com atuação, desde o princípio, voltada ao setor têxtil. 

 

Em 1935 transformou-se em sociedade anônima, assumindo a razão social Companhia Kuehnrich 

S/A – a qual foi alterada no ano de 1941 para Tecelagem Kuehnrich S/A. 

 

No ano de 1968 – e já com a razão social Teka - Tecelagem Kuehnrich S/A – foi promovida a 

abertura do capital, efetuando-se, em 04 de dezembro de 1969, o respectivo registro na Comissão 

de Valores Mobiliários. 
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Desde 1º de janeiro de 2010, encontra-se registrada na CVM sob a categoria ‘A’1, sendo listada na 

BM&FBovespa. 

 

Durante os mais de 86 (oitenta e seis) anos de atuação, a principal atividade desenvolvida 

manteve-se sempre voltada ao setor têxtil, no qual, hoje, conta com um polo industrial 

verticalizado que abrange toda a cadeia produtiva do setor. 

 

Como referido na inicial, o crescimento da empresa – com expressiva atuação no mercado  

internacional – levou à formatação de uma estrutura societária mais elaborada, capaz de permitir 

a melhor operacionalização dos negócios. 

 

Esta estrutura está hoje organizada em um grupo de sociedades aqui chamado GRUPO TEKA, com 

a seguinte formatação2:  

 

                                                 
1
 Conforme Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009: “Art. 2º. O emissor pode requerer o 

registro na CVM em uma das seguintes categorias: I – categoria A; ou II – categoria B. § 1º O registro na 
categoria A autoriza a negociação de quaisquer valores mobiliários do emissor em mercados 
regulamentados de valores mobiliários. § 2º O registro na categoria B autoriza a negociação de valores  
mobiliários do emissor em mercados regulamentados de valores mobiliários, exceto os seguintes valores 
mobiliários: I – ações e certificados de depósito de ações; ou II – valores mobiliários que confiram ao titular 
o direito de adquirir os valores mobiliários mencionados no inciso I, em conseqüência de sua conversão ou 
do exercício dos direitos que lhes são inerentes, desde que emitidos pelo próprio emissor dos valores 
mobiliários referidos no inciso I ou por uma sociedade pertencente ao grupo emissor”. 
2
 As sociedades destacadas nos quadro em azul são brasileiras e, todas elas, em litisconsórcio, autoras do 

pedido de recuperação judicial; as sociedades destacadas nos quadros em cor verde são estrangeiras que, 
se sujeitando aos ordenamentos jurídicos dos países onde constituídas, não integram, precisamente por 
essa razão, o polo ativo da ação. 
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Hoje a empresa produz mais de 10.000 (dez mil) toneladas de tecido liso e felpudo por ano, possui 

quase 3.000 (três mil) funcionários nas suas cinco unidades, situadas em Blumenau e Indaial, em 

Santa Catarina, e Artur Nogueira, Itapira e Sumaré, em São Paulo, totalizando 224.200 (duzentos e 

vinte e quatro mil e duzentos mil) metros quadrados com capacidade produtiva de 2.250 (duas 

mil, duzentas e cinquenta) toneladas/mês, atendendo mais de 18 (dezoito mil) mil clientes ativos, 

nos diversos segmentos do comércio Atacadista, Varejista e de Serviços.  

 

1.1.2. DAS CAUSAS JUSTIFICADORAS – CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

Antes de se adentrar na proposição do Plano de Recuperação Judicial, revela-se oportuno efetuar 

algumas breves considerações a respeito das causas justificadoras da crise econômico-financeira 

das autoras. 

 

O GRUPO TEKA, pioneiro na exploração da indústria têxtil na região do Vale do Itajaí, obteve, 

desde a sua fundação, uma série de êxitos que a conduziram à condição de empresa referência no 

TEKA 
Tecelagem 

Kuehnrich S.A. 
(TEKA) 

TEKA Paraguay 
S.A. 

TEKA = 99% 

TEKA Austria 
GMBH 

TEKA = 100% 

Teka Têxtil S/A 

Teka Austria = 
99,99% 

Tecelagem 
Kuehnrich S.A. 

Argentina 
TEKA = 90% 

TEKA Europalager 
GMBH 

Alemanha 
TEKA = 100% 

CERRO AZUL Part. 
& Adm. Ltda. 

TEKA = 99,99% 

TEKA Invest. Ltda 
Cerro Azul = 

99,99% 

FB Ind. e Com. 
Têxtil Ltda 

Teka Invest. = 
99,99% 

Teka Intl Ltd. 

British Virgin 
Islands 

FB Ind.e Com. = 
100% 
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mercado, colocando-se como um dos maiores fabricantes de artigos de cama, mesa e banho da 

América Latina. 

 

Durante mais de oito décadas – e a despeito das mais variadas dificuldades – o GRUPO TEKA se 

desenvolveu de modo sólido, alcançando resultados positivos e se tornando referência nos 

mercados em âmbito nacional e internacional. 

 

Contudo, mais recentemente, em função de dificuldades que se justificam pelo notório cenário de 

instabilidade econômica verificado nos últimos anos3 e, sobretudo, em função da crise específica 

por que passou e vem passando o setor têxtil, as devedoras imergiram em delicada situação de 

crise4. 

 

Com efeito, a crise que abalou o setor de atuação do GRUPO TEKA atingiu de modo bastante 

severo mesmo as mais tradicionais indústrias têxteis da região, não se tratando esta de um caso 

isolado5. 

 

A propósito das causas que justificam a crise econômico-financeira que acomete as recuperandas, 

convém lembrar que “a crise da empresa pode não ser resultado apenas da má organização, da 

incompetência, da desonestidade, do espírito aventureiro e afoito dos administradores, da 

ignorância dos sócios ou acionistas, mas de uma série de causas em cadeia, algumas imprevisíveis, 

portanto inevitáveis, de natureza microeconômica e/ou macroeconômica”.6 

 

No caso caso do GRUPO TEKA, as causas da crise foram identificadas e pormenorizadamente 

expostas na petição inicial, consistindo, em síntese e fundamentalmente, no seguinte: (a) redução 

do faturamento em função da concorrência externa; (b) impossibilidade de adaptação do custo 

fixo à nova realidade mercadológica; (c) corrosão do capital próprio em decorrência do acúmulo 

de resultados econômicos negativos e consequentes aumento do endividamento e redução da 

capacidade de pagamento; (d) impossibilidade de acesso a fontes de financiamento de baixo 

                                                 
3
 Vale salientar que o GRUPO TEKA dedicava parcela significativa de sua produção ao mercado externo. 

4
 Com o fim de ilustrar os aspectos da crise do setor têxtil, anexa-se ao presente Plano relatório elaborado 

pela Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção – ABIT em audiência pública realizada na 
Câmara dos Deputados, em Brasília. 
5
 Haja vista, como fatos notórios em especial no Estado de Santa Catarina,  sobretudo nesta região do Vale 

do Itajaí, o ajuizamento de ações de recuperação judicial por outras tantas empresas de porte significativo  e 
amplamente conhecidas no mercado. 
6 Jorge Lobo in Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Editora Saraiva, pág. 122. 
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custo e de grande dificuldade de acesso a fontes de financiamento de alto custo; e (e) alta do 

preço do algodão e crise do setor têxtil.  

 

Por essa soma de fatores, os quais não se dissociam, em hipótese alguma, de uma complexa 

gestão operacional e administrativa, de um alto custo de operação e de manutenção, inerentes ao 

ramo da indústria têxtil, é que o GRUPO autor vem, efetivamente, amargurando resultados 

negativos. 

  

1.2. FATOS RELEVANTES 

1.2.1. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

 

O pedido de recuperação judicial foi precedido de uma etapa anterior de diagnóstico, realizado 

por equipe de profissionais atuantes nas áreas jurídica, administrativa, financeira e contábil 

(membros do escritório Sergio Müller Advogados S/S), momento onde se identificou o seguinte 

cenário. 

 

A empresa possui um alto endividamento, tanto financeiro quanto tributário, causado por 

sucessivos resultados econômicos negativos, ou seja, sucessivos prejuízos. Ficou evidenciada a 

incapacidade de remunerar de forma adequada os ativos vinculados à operação têxtil, seja por 

uma elevada estrutura de custos fixos, seja pelo valor elevado dos próprios ativos. 

 

Os prejuízos acumulados, além de gerar o endividamento, acabaram por consumir a totalidade do 

capital próprio, impossibilitando o financiamento da necessidade de capital de giro. 

 

Com isso, revela-se necessária a reestruturação do negócio e do passivo, buscando realocar ativos 

a atividades que os remunerem de forma adequada, bem como buscar alternativas de 

financiamento para uma atividade concentrada em produtos e serviços que gerem maior margem 

de contribuição. 

 

1.2.2. GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Na primeira etapa do processo de reorganização foram adotadas medidas de recuperação da 

credibilidade junto aos stakeholders.  
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Implementaram-se boas práticas de governança corporativa alinhadas, sobretudo, à necessidade 

de transparência (disclosure) e abertura junto aos credores, fornecedores e colaboradores. 

 

As seguintes medidas foram adotadas: 

 

i. constituição de um comitê estratégico de crise composto por membros do 

escritório Sergio Müller Advogados, pelo Diretor Presidente e pelo Presidente do 

Conselho de Administração da Teka Tecelagem Kuehnrich S/A; 

ii. divulgação para os stakeholders das informações sobre o processo de 

recuperação judicial através de visitação, num primeiro momento, àqueles 

considerados estratégicos;  

iii. comunicação direta aos credores através de cartas a esses enviadas pelo 

Administrador Judicial, consoante determinação ínsita no art. 22, I, a, da LRF; 

iv. aumento do volume de informações para os colaboradores internos. 

 

Ao par disso, destaca-se que as recuperandas, à vista da crise que atravessam e identificando que 

a atividade, como vinha sendo desenvolvida, não permitiria a efetiva recuperação e, ao mesmo 

tempo, a satisfação dos credores, passam a aderir aos princípios atinentes às fiduciary duties 

constantes da legislação falimentar e recuperacional norte-americana (Bankruptcy Act), dirigindo-

se, nestes aspectos, aos credores. 

 

1.2.3. CONCLUSÃO 

 

Como resultado dos estudos realizados, concluiu-se não contar o GRUPO TEKA com capacidade 

de amortização do passivo na modelagem original, principalmente devido: i. ao alto custo fixo; ii. 

ao extenso ciclo financeiro, gerador de grande necessidade de capital de giro, sendo esta, por sua 

vez, causadora de vultosas despesas financeiras sem a suficiente contribuição de cobertura; iii. 

ativos operacionais de elevado valor, dificultando a sua remuneração. 

 

Por fim, concluiu-se que a viabilidade da empresa (atividade) depende de uma reestruturação do 

seu passivo e da reorganização de seus ativos, de modo a permitir o retorno do crescimento e do 
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desenvolvimento da empresa, com a geração de resultados positivos  que permitirão a satisfação 

das obrigações sujeitas e não sujeitas à recuperação judicial. 

 

2. DOS CREDORES 

2.1. DAS CLASSES – FUNDAMENTOS PARA A SUBDIVISÃO 

 

O presente plano dá tratamento a todos os créditos sujeitos aos efeitos da recuperação (LRF, art. 

49), ainda que possam existir créditos pendentes de liquidação (os quais também são aqui 

abrangidos, observadas as disposições específicas pertinentes). 

 

Cuida-se, portanto, de todos os créditos existentes à data do pedido, excetuados aqueles pré-

excluídos pela Lei 11.101/05 nos arts. 49, §§ 3º e 4º e 67 c/c art. 84. 

 

Refere-se a estes credores, de modo genérico, como Credores Sujeitos. 

 

Quanto à classificação destes créditos sujeitos ao Plano de Recuperação, há que se efetuar 

algumas observações, como segue.  

 

Para fins de composição de quórum na Assembleia Geral de Credores (AGC), acaso venha a ser 

convocada, serão observados os critérios definidos no art. 41 da LRF: 

 

Art. 41. A assembleia-geral será composta pelas seguintes classes de credores: 

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

acidentes de trabalho; 

II – titulares de créditos com garantia real; 

III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio 

geral ou subordinados. 

 

Desse modo, no que diz respeito à verificação dos quóruns de instalação e deliberação, bem como 

para a tomada de votos, serão os credores divididos nas 03 (três) classes especificadas nos incisos 

do art. 41 acima transcrito, atentando em especial ao que determina o art. 45 da Lei 11.101/05. 

 



 15 

Da mesma forma, observar-se-á o quanto disposto no art. 26 da LRF7 em caso de constituição do 

Comitê de Credores. 

 

Estas classificações constantes dos arts. 26 e 41 da LRF são, contudo, direcionadas estrita e 

especificamente à constituição/instalação e às deliberações do Comitê de Credores e da AGC, não 

apresentando maior amplitude vinculativa. 

 

Assim, o tratamento dos Créditos Sujeitos pelo presente Plano, em função de particularidades 

identificadas no caso concreto, observará outros elementos, qualitativos e quantitativos, que 

orientarão um maior detalhamento da modelagem de pagamentos a ser adiante apresentada.  

 

Em síntese: propõe-se a subdivisão daquelas classes definidas no art. 41 da LRF, a fim de melhor 

adequar o plano de pagamentos às características dos créditos sujeitos. 

 

A esse respeito, é conveniente salientar a grande quantidade de credores abrangidos na presente 

recuperação judicial, cujos créditos, em especial nas classes definidas nos incisos II e III do art. 41 

da LRF, apresentam peculiaridades que ensejam maior especificação. 

 

Registra-se, ao par disso, que, além de plenamente justificada em termos práticos, a subdivisão 

das classes definidas no art. 41 da LRF não encontra qualquer óbice legal. 

 

Com efeito, seria o suficiente aludir ao que, contrario sensu, consta do art. 58, §2º, da Lei 

11.101/058, ou seja: caso haja tratamento diferenciado para credores integrantes de uma mesma 

classe, o que a Lei veda é, tão somente, o chamado cram down (aprovação do plano imposta pelo 

juízo).  

                                                 
7 Art. 26. O Comitê de Credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na 

assembléia-geral e terá a seguinte composição: I – 1 (um) representante indicado pela classe de credores 
trabalhistas, com 2 (dois) suplentes; II – 1 (um) representante indicado pela classe de credores com direitos 
reais de garantia ou privilégios especiais, com 2 (dois) suplentes; III – 1 (um) representante indicado pela 
classe de credores quirografários e com privilégios gerais, com 2 (dois) suplentes. 
8
 Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano 

não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela 
assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei. §1º O juiz poderá conceder a recuperação 
judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma 
assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa: (…) §2º A recuperação judicial somente poderá ser 
concedida com base no §1º deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os 
credores da classe que o houver rejeitado. 
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É fundamental destacar que este procedimento por modo algum importa em violação do 

princípio da par conditio creditorum, o qual, de mais a mais, não tem na recuperação judicial o 

mesmo rigor de que se reveste na falência. 

 

Observe-se: não se cuida aqui de concurso de credores sobre patrimônio de devedor insolvente, 

onde o ativo arrecadado é estanque e será simplesmente rateado. Pelo contrário, a recuperação 

judicial pressupõe, justamente, a convergência de vontades pelos interessados, revelando notado 

caráter negocial. 

 

O entendimento aqui sustentado foi consolidado na 1ª Jornada de Direito Comercial, promovida 

pelo Conselho da Justiça Federal, da qual resultou o enunciado nº 57, nos seguintes termos:  

 

“O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os 

membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, 

sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da importância do 

crédito ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente no plano e 

homologado pelo magistrado.” (negrito acrescido na transcrição). 

 

Em outras palavras, ao Plano de Recuperação Judicial se permite (dir-se-ia, mesmo, que se 

recomenda) aproximar a categorização dos credores a critérios de igualdade material, e não 

meramente formal, a partir da identificação, na prática, de grupos onde haja maior 

homogeneidade e afinidade entre os diversos interesses envolvidos. 

 

É precisamente nesses termos que se procede à subdivisão das classes no presente Plano, 

levando-se em consideração a importância dos créditos, a natureza das obrigações, as espécies e 

o valor das garantias, e o perfil institucional dos credores. 

 

A seguir são especificadas as classes e subclasses dos créditos que orientarão o plano de 

pagamentos. 
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2.2. DA SUBDIVISÃO DAS CLASSES DE CREDORES 

 

Como acima referido, a partir das classes definidas no art. 41, I II e III da LRF, o presente Plano 

adotará subdivisões, de modo que, identificando-se uma maior diversidade de interesses do que 

aquela contemplada pelos incisos do referido dispositivo legal e, ao mesmo tempo,  diferentes 

grupos de credores que apresentem maior afinidade ou homogeneidade de interesses, seja 

viabilizada a formatação de um plano de pagamentos que respeite não só a capacidade das 

devedoras, mas também as particularidades de cada crédito. 

 

São, assim, articuladas as classes e subclasses de credores cujos conteúdo e abrangência serão 

explicitados nos itens a seguir. 

 

2.2.1. CLASSE I – CRÉDITOS DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO 

 

Nesta classe não haverá qualquer distinção de tratamento, aplicando-se a todos os credores que 

se enquadrem na definição legal do art. 41, I, da LRF – e que assim estejam ou venham a ser 

habilitados no processo de recuperação judicial – identidade de condições de pagamento, 

conforme modelo a ser oportunamente detalhado no presente Plano. 

 

2.2.2. CLASSE II – CRÉDITOS COM GARANTIA REAL 

 

Nesta classe estão inseridos todos os créditos revestidos de garantias reais, limitados os valores, 

para fins de enquadramento nesta classe, àquele da própria garantia, como expressamente 

dispõem o art. 41, §2º e o art. 83, II, da Lei 11.101/05. 

 

Estes credores, a seu turno, serão subdivididos entre aqueles cuja garantia incida sobre o bens 

integrantes do ativo operacional [II.1.] e aqueles com garantia real diversa [II.2.]. 

 

Na primeira subclasse [II.1.] estão compreendidos os debenturistas titulares de garantia real 

[II.1.1.] - subdivididos em principais [II.1.1.1.] e secundários [II.1.1.2.] - e os financiadores 

institucionais ligados ao governo [II.1.2.]. 

 

Na subclasse [II.1.1.1.] insere-se unicamente a PREVI.  
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Na subclasse [II.1.1.2.] inserem-se, exclusivamente, o Banco Itaú, a FUSESC e o BANESPREV. 

 

Na subclasse [II.1.2.] enquadram-se os credores qualificados como financiadores institucionais 

ligados ao governo, aqui consistindo na FINEP e no BADESC. 

 

Finalmente, na subclasse [II.2.] situam-se os créditos com garantia real diversa, compreendendo 

DGS FACTORING, SHELL e COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CENTRO-OESTE. Ainda nesta subclasse 

[II.2.] serão inseridos todos aqueles credores que não constem da Relação de Credores do art. 7º, 

§2º, da LRF, e venham a ser habilitados como credores com garantia real, ou ainda aqueles 

credores que, já estando habilitados na recuperação judicial, venham a ter a sua classificação 

alterada para constar como credores com garantia real. 

 

2.2.3. CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS | COM PRIVILÉGIOS ESPECIAL E GERAL| SUBORDINADOS 

 

Os credores abrangidos pela Classe III (inciso III do art. 41 da LRF), independentemente de se 

haverem como quirografários, privilegiados ou subordinados, são subdividos como a seguir 

exposto.  

 

[III.1.]  Titulares de crédito de qualquer natureza enquadrados na Classe III (art. 41, III, 

da LRF), no valor de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais): 

[III.1.1.]   Créditos até R$ 2.000,00; 

[III.1.2.]   Créditos entre R$ 2.000,01 e R$ 5.000,00; 

[III.1.3.]   Créditos entre R$ 5.000,01 e R$ 10.000,00; 

[III.1.4.]   Créditos entre R$ 10.000,01 e R$ 15.000,00; 

[III.1.5.]   Créditos entre R$ 15.000,01 e R$ 20.000,00; 

 

[III.2.]  Titulares de crédito de qualquer natureza enquadrados na Classe III (art. 41, III, 

da LRF), com créditos superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e que não 

estejam contemplados em qualquer espécie referida no item anterior.  

 

[III.3.]  Credores especiais: serão considerados credores especiais aqueles que, 

enquadrados na CLasse III (art. 41, III, LRF) possuam alguma condição especial 

de recebimento do seu crédito, a qual seja, por qualquer motivo, de 
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aplicabilidade impossível aos demais credores. 

 

[III.4.]  Credores partes relacionadas: aqueles credores que, enquadrados na Classe III 

(art. 41, III, da LRF), se qualifiquem como partes relacionadas9 quanto a 

qualquer das sociedades do GRUPO TEKA. 

 

2.2.4. SÍNTESE DA SUBDIVISÃO EM CLASSES E SUBCLASSES DE CREDORES 

 

A partir do que se expôs nos itens precedentes, a subdivisão dos credores sujeitos aos efeitos da 

Recuperação Judicial, em classes e subclasses, apresenta a seguinte articulação: 

 

Classe I – Créditos derivados da legislação do trabalho 

Classe II – Créditos com garantia real 

    [II.1.] Créditos garantidos pelo ativo operacional 

  [II.1.1.] Debenturistas 

   [II.1.1.1.] Principais 

   [II.1.1.2.] Secundários   

 [II.1.2.] Financiadores institucionais ligados ao governo 

 [II.2.] Créditos com garantia real diversa 

Classe III - Créditos Quirografários | Privilegiados Geral e Especial | Subordinados 

 [III.1.] Titulares de crédito até R$ 20.000,00; 

[III.1.1.] Titulares de crédito até R$ 2.000,00; 

[III.1.2.] Titulares de crédito entre R$ 2.000,01 e R$ 5.000,00;  

[III.1.3.] Titulares de crédito entre R$ 5.000,01 e R$ 10.000,00; 

[III.1.4.] Titulares de crédito entre R$ 10.000,01 e R$ 15.000,00; 

[III.1.5.] Titulares de crédito entre R$ 15.000,01 e R$ 20.000,00; 

 [III.2.] Credores de qualquer natureza, titulares de crédito superior a R$ 20.000,00; 

 [III.3.] Credores especiais  

  [III.4.] Credores partes relacionadas 

 

                                                 
9
 Adota-se aqui como definição de partes relacionadas aquela constante do Pronunciamento Contábil nº 05 

(CPC nº 05) – IAS 24.  
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Cada uma uma das subclasses acima será indicada no texto do presente Plano de Recuperação 

pelo número que designa cada uma delas, acima, entre colchetes10. 

 

A subdivisão aqui proposta valerá em todos os termos e atos exceto onde expressamente 

afastada neste Plano em eventuais alterações e emendas, ou em virtude de disposição legal 

expressa (exemplificativamente, e em especial, na hipótese do art. 45 da LRF).   

 

3. DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PROPRIAMENTE DITA  

3.1 DOS OBJETIVOS DA LEI N 11.101/05  

 

O art. 47 da LRF, abaixo transcrito in verbis, explicita de forma clara os objetivos da recuperação 

judicial: 

 

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação 

de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da 

fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da sociedade, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica.  

 

Assim, a Recuperação Judicial, como feedback estatal, em auxílio à homeostase do sistema 

econômico, insere-se no ordenamento jurídico como um instrumento indutivo à alocação 

eficiente dos recursos do empresário em crise. Permite-se, com a recuperação, a reorganização 

do seu estoque de ativos e passivos, dando-lhes vazão eficiente, mantendo, assim, a atividade 

empresária. 

 

Decorrem daí todos os efeitos corolários, e.g., a manutenção dos empregos e a geração de novos, 

o pagamento de tributos e dos credores, entre outros tantos, sobretudo o estímulo à atividade 

econômica. 

 

                                                 
10

 Exemplo: a referência que se faça aos credores da subclasse [II.1.1.] indica os credores com garantia real, 
cujas garantias incidam sobre ativos operacionais e tenham créditos consubstanciados em debêntures 
emitidas por qualquer das recuperandas. Ainda exemplificativamente, a designação [III.1.2.] indicará tratar-
se de crédito inserido na Classe III do art. 41 da LRF, de valor entre R$ 2.000,01 e R$ 5.000,00. 
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De fato, é o que se busca com a presente medida, como abaixo se demonstrará. 

 

3.2. DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 53 DA LRF 

3.2.1. DOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO ADOTADOS 

 

A Lei 11.101/05 relaciona, nos diversos incisos de seu art. 50, uma série de meios de recuperação 

judicial tidos como viáveis. 

 

Naturalmente que esse rol de medidas passíveis de adoção no processo de recuperação não é 

exaustivo, como nem poderia ser. 

 

Como já anteriormente referido, a efetiva recuperação envolve uma série de providências 

tendentes à (re)organização da sociedade e da empresa (aqui como atividade). 

 

No caso do GRUPO TEKA, a recuperação que se busca a partir do presente Plano envolverá 

fundamentalmente a reestruturação do passivo mediante a alteração das condições e meios de 

pagamento dos créditos sujeitos. 

 

Isso não significa dizer que o que aqui se propõe limita-se a mecanismos dilatórios e/ou 

remissórios dos débitos sujeitos. 

 

Com efeito – e assim será evidenciado – o plano de pagamentos envolverá não só a “concessão de 

prazos e condições especiais”, como alude o art. 50, I, da LRF, mas também, por exemplo, a dação 

em pagamento de bens, a emissão de valores mobiliários e o aumento de capital social. 

 

Assim, objetivamente, o presente Plano é baseado nos seguintes meios de recuperação, todos os 

quais constam expressamente do rol do art. 50 da LRF, a cujos incisos se efetuam as  pertinentes 

remissões: 

 

i. concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações 

vencidas ou vincendas  - art. 50, I, da LRF; 

ii. alteração do controle societário – art. 50, III, da LRF; 

iii. aumento do capital social – art. 50, VI, da LRF; 
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iv. dação em pagamento - art. 50, IX, da LRF; 

v. venda parcial dos bens – art. 50, XI, da LRF; 

vi. equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza – 

art. 50, XII, da LRF; 

vii. emissão de valores mobiliários – art. 50, XV, da LRF; 

 

Nada obstante, é importante registrar que estes meios não serão empregados de modo isolado e 

pontual. Em realidade, todo o plano de pagamentos é fundado em diversas das medidas acima 

relacionadas. 

 

Assim, permite-se dispensar a exposição individualizada de cada um dos meios de recuperação 

antes referidos, aos quais se fará, contudo, a pertinente remissão quando da exposição do plano 

de pagamentos e demais medidas concretas que serão adotadas. 

 

4. DO PLANO DE PAGAMENTOS 

 

Como acima referido, o Plano de Recuperação do GRUPO TEKA, com os principais meios de 

recuperação propostos, revolve sobre o Plano de Pagamentos dos credores sujeitos. 

 

Foi dito também que esse Plano de Pagamentos, longe de se limitar a propostas dilatórias ou 

remissórias da dívida, valer-se-á de uma série de outros mecanismos – todos previstos 

expressamente nos incisos do art. 50 da LRF. 

 

Passa-se, assim, à apresentação, por classe e subclasse (vide item ‘2’, acima), do Plano de 

Pagamentos dos créditos sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial. 

 

Explicita-se que todos os pagamentos serão efetuados com base no Quadro Geral de Credores 

(QGC) a ser oportunamente elaborado e homologado pelo Juízo nos termos do art. 18 da LRF. 

Enquanto não homologado o Quadro Geral de Credores, serão tais pagamentos efetuados com 

base na relação elaborada e publicada na forma do art. 7º, §2º, da LRF (exceto quando 

expressamente definido como critério o QGC homologado), procedendo-se, quando homologado 

o referido quadro consolidado, nos eventuais ajustes pertinentes, se e quando for o caso, 

conforme as condições previstas relativamente a cada classe e subclasse de credores. 
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No presente Plano, a referência a “Relação de Credores”, portanto indicará aquele quadro ou 

relação que se encontre vigente à época – seja ele o Quadro Geral de Credores consolidado ou, 

não tendo este sido homologado judicialmente, a relação de credores do art. 7º, §2º, da LRF. 

Desse modo, viabiliza-se o cumprimento das medidas aqui propostas mesmo na eventualidade de 

retardamento na consolidação do QGC, o que depende, por disposição legal, do julgamento de 

todos os incidentes de habilitação e impugnação de crédito. 

 

4.1. CLASSE I – CRÉDITOS DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO 

4.1.1. CONDIÇÕES GERAIS 

 

Será efetuado o pagamento integral das rubricas de natureza salarial. 

 

Registra-se que será respeitada, ainda, a regra do art. 54, parágrafo único, da Lei 11.101/05, 

segundo o qual “O plano não poderá, ainda, prever prazo superior a 30 (trinta) dias para o 

pagamento, até o limite de 5 (cinco) salários mínimos”. 

 

A quitação dos créditos como aqui proposto importa na adoção dos meios de recuperação 

previstos no art. 50, I e XII, da LRF (“concessão de prazos e condições especiais para pagamento 

das obrigações vencidas ou vincendas” e “equalização de encargos financeiros relativos a débitos 

de qualquer natureza”), observado o quanto disposto no art. 54, caput e parágrafo único, da LRF.  

 

Os pagamentos dos créditos da Classe I serão realizados nas seguintes condições: 

 

i. Prazo: verbas estritamente salariais, limitadas a 05 (cinco) salários mínimos por 

credor, serão pagas em até 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado da 

decisão que conceder a recuperação judicial (decisão homologatória do Plano de 

Recuperação – art. 58 da LRF). A diferença entre o valor do crédito, conforme 

conste da Relação de Credores, e o valor que tenha sido pago em cumprimento ao 

art. 54, parágrafo único, da LRF, será paga em até 12 (doze) meses contados do 

trânsito em julgado da decisão que conceder a recuperação judicial (homologação 

do Plano de Recuperação – art. 58 da LRF). O pagamento poderá ocorrer de modo 

parcelado ou em uma única parcela, de acordo com a capacidade das devedoras, 

mas sempre respeitado o prazo máximo de 12 (doze) meses.  
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ii. Correção monetária: os créditos acima descritos serão corrigidos pelo IGP-M, com 

termos inicial e final de incidência idênticos aos termos inicial e final do prazo 

para pagamentos.  

iii.  Forma de pagamento: todos os pagamentos serão efetuados através de depósito 

judicial a ser realizado em conta vinculada ao Processo de Recuperação, cabendo 

ao Juízo da Recuperação determinar a liberação das quantias aos respectivos 

titulares.  

 

4.1.2. DOS VALORES BLOQUEADOS EM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS |DEPÓSITOS RECURSAIS 

 

Nas hipóteses em que já tenham sido depositados valores em reclamações trabalhistas movidas 

perante a Justiça do Trabalho, tais valores serão havidos como pagos ao respectivo reclamante.  

 

Estes pagamentos serão imputados, primeiramente, à conta daqueles previstos pelo art. 54, 

parágrafo único, da LRF; os valores depositados em reclamações trabalhistas que excederem a 

este montante serão descontados do total a ser pago ao respectivo credor.  

 

A propósito, tal providência foi expressamente autorizada pelo Juízo da Recuperação em decisão 

proferida na data de 26/11/2012, nos autos do processo de recuperação (fl. 407): 

 

“Isto posto, acolho, em parte, os embargos de declaração para acrescentar à 

decisão de fl. 169 o deferimento do pedido de item "c" da petição de fls. 145/149 

e, por conseguinte, determinar que os valores referentes aos depósitos recursais 

que tenham sido ou venham a ser liberados aos reclamantes das ações 

trabalhistas, sejam imputados ao atendimento do disposto no art. 54, único, da 

Lei n 11.101/05, considerando-se, no que exceda a cinco salários mínimos, 

pagamento parcial do crédito”. 

 

Estes valores eventualmente já pagos também sofrerão a incidência de atualizacão pelo IGP-M, 

desde a data da liberação do mencionado recurso até a data em que sejam efetuados os 

pagamentos dos créditos da Classe I, nos autos na recuperação judicial, conforme previsto no 

item 4.1.1., acima. 
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4.1.3. CRÉDITOS TRABALHISTAS ILÍQUIDOS  

 

Serão considerados créditos ilíquidos todos aqueles que, no momento do início dos pagamentos 

previstos a esta classe, não tenham sido, ainda, liquidados perante a Justiça Especializada e 

habilitados perante o juízo em que se processa a presente recuperação judicial.  

 

Na hipótese de tal liquidação contemplar rubricas relativas a créditos não sujeitos à recuperação 

judicial (Contribuição Social, Imposto de Renda, FGTS, entre outros), a respectiva rubrica será 

excluída da Relação de Credores.  

 

Os créditos ilíquidos serão pagos de acordo com os mesmos critérios que vigoram para todos 

demais, como acima exposto, em até 12 (doze) meses contados do trânsito em julgado da decisão 

que homologar o Quadro Geral de Credores consolidado. 

 

4.1.4. DAS PARCELAS FUNDIÁRIAS EM ATRASO  

4.1.4.1. PARCELAMENTO 

 

Os débitos atinentes ao FGTS serão objeto de reparcelamento a ser aderido em até 12 (doze) 

meses contados do trânsito em julgado da decisão de concessão da recuperação judicial 

(homologação do Plano de Recuperação – art. 58 da LRF).  

 

Conforme consta nas regulações específicas que tratam a matéria (Resolução do Conselho 

Curador do FGTS nº 615/2009, Circular CAIXA nº 508 e nº 557), o prazo de reparcelamento será 

de 180 (cento e oitenta) meses. 

 

Ainda antes da adesão voluntária, as devedoras requererão ao Juízo da Recuperação Judicial seja 

determinado à Caixa Econômica Federal que outorge tal reparcelamento, excluindo todas as 

multas e juros decorrentes de inadimplências e novações anteriores com base na previsão contida 

na LRF, art. 6º, §7º, bem como o que consta no enunciado de nº 55 do Conselho da Justiça 

Federal (“O parcelamento do crédito tributário na recuperação judicial é um direito do 

contribuinte, e não uma faculdade da Fazenda Pública, e, enquanto não for editada lei específica, 

não é cabível a aplicação do disposto no art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e no art. 191-A do CTN”). 
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A adesão ao reparcelamento implica obrigação de fazer que não é sujeita aos efeitos da LRF, art. 

62. A não adesão por eventual proibição da CAIXA ao reparcelamento, portanto, não caracteriza 

hipótese de descumprimento do Plano de Recuperação, reiterando-se que tal adesão será 

buscada precisamente pelo fato de tais créditos serem considerados como não abrangidos pelo 

sistema da recuperação judicial. 

 

4.1.4.2. EXPURGO 

 

Os valores relativos às parcelas de FGTS em atraso serão objeto de expurgo no âmbito deste 

Plano e respectivo processo. 

 

A exclusão destas rubricas tem razão de ser nas divergências jurisprudenciais e doutrinárias 

acerca da natureza jurídica do FGTS (tributária, parafiscal ou, mesmo, meramente salarial - ainda 

que diferida). Assim, eventual imputação de natureza diversa da salarial imporia sua exclusão dos 

créditos sujeitos à recuperação judicial, tornando inócuo o tratamento que se buscasse dar a 

estes créditos. 

 

Admitindo-se a não sujeição do FGTS aos efeitos da recuperação judicial, não haveria mecanismo 

de tratamento passível de implementação por este Plano. Ao expurgar a parcela relativa do FGTS, 

caberá às respectivas devedoras providenciarem a adesão às ferramentas de reparcelamento 

pelas vias ordinárias. Contempla-se, assim, toda a universalidade de credores de tal rubrica. 

 

É o que consta no acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento pela Câmara Reservada à 

Falência e Recuperação, Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Manoel Pereira Calças (AI nº 

990.10.395031-3), no qual consta: 

 

“Em razão disso, mesmo em se considerando a possibilidade legal de o 

trabalhador ajuizar reclamação trabalhista para exigir os depósitos que lhe são 

devidos, em virtude do não recolhimento pelo empregador do FGTS, bem como de 

ser admitida a realização de transação sobre tais verbas no âmbito da 

reclamatória, tais créditos não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, 

tendo em vista o indiscutível perfil tributário (não de imposto) que o STF e o TST 

visualizam na aludida contribuição, não se justificando a inclusão dos valores 
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concernentes ao FGTS devido aos empregados ou ex- empregados da empresa em 

recuperação na relação de créditos derivados da legislação do trabalho...” 

 

Na mesma linha, transcreve-se o que consta no “Tratado de Direito Falimentar” de Frederico 

Augusto Monte Simonato (apud Amauri Mascaro Nascimento in Curso): 

 

“salário é a totalidade das percepções econômicas dos trabalhadores, qualquer 

que seja a forma ou meio de pagamento, que retribuam o trabalho efetivo, os 

períodos de interrupção do contrato e os descansos computáveis na jornada de 

trabalho. Não integram o salário as indenizações, inclusive as diárias e ajudas de 

custo, os benefícios e complementações previdenciárias, os recolhimentos sociais e 

parafiscais, os pagamentos de direitos intelectuais e outros pagamentos não 

considerados por lei. Indenizações diferem dos salários pela sua finalidade, que é a 

reparação de danos ou ressarcimento de gastos do empregado, como as diárias e 

ajudas de custo, as indenizações adicionais de dispensa, etc. Os recolhimentos 

sociais, como contribuição sindical, contribuição do FGTS, contribuições para a 

previdência social também não se confundem com salários.” (pág. 177). 

 

Desse modo, controvertida como é a natureza de tais depósitos fundiários, eventual tratamento 

que se buscasse dar no presente Plano poderia resultar frustrado em face de execução autônoma 

que viesse a ser ajuizada sob argumento de não sujeição de tais créditos aos efeitos da 

recuperação judicial. 

 

Diante destas considerações, proceder-se-á em tal expurgo, preservando a segurança necessária 

ao cumprimento do próprio Plano de Recuperação.  

 

4.2. CLASSE II – CREDORES COM GARANTIA REAL  

4.2.1. CONDIÇÕES GERAIS 

 

Como já exposto acima, a Classe II é dividida em duas principais subespécies, conforme interesses 

homogêneos, importância e características dos ativos garantidores.  

 

Os credores identificados como [II.1.1.1.] e [II.1.2.] receberão tratamento igualitário. Os demais 
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credores receberão tratamento conforme a espécie em que estão inseridos.  

 

Aqueles credores que, por decisão judicial, tenham seus créditos habilitados na Classe II, ou que, 

já se encontrando habilitados, venham a ter, também por decisão judicial, alterada a classificação, 

passando a integrar a Classe II, se enquadrarão na subclasse [II.2.]. 

 

As formas de pagamento aqui propostas são fundadas nos meios de recuperação dispostos no art. 

50, I, VI, IX, XII, e XV da LRF (“concessão de prazos e condições especiais para pagamento das 

obrigações vencidas ou vincendas”; “aumento de capital”; “dação em pagamento”; “equalização 

de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza”; “emissão de valores 

mobiliários”). 

 

4.2.2. CONDIÇÕES DE TRATAMENTO ÀS SUBCLASSES [II.1.1.1.] E [II.1.2.] 

 

Aos credores aqui tratados, integrantes das subclasses [II.1.1.1.] E [II.1.2.], são propostas duas 

alternativas para a quitação de seus créditos. 

 

Assim, como Condições Prioritárias, oferece-se o pagamento dos créditos através da composição 

de parcelas monetárias e parcelas acionárias. 

 

Alternativamente, poderão os credores aqui abrangidos (subclasses [II.1.1.1.] e [II.1.2.]) optar 

pelo recebimento de seus créditos de acordo com as Condições Subsidiárias. 

 

O credor, integrante das subclasses [II.1.1.1.] e [II.1.2.], que desejar aderir ao modelo de 

pagamento proposto nas Condições Subsidiárias, deverá manifestar esta opção por petição 

protocolada nos autos do processo de recuperação judicial no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

contados do trânsito em julgado da decisão que conceder a recuperação judicial (homologação do 

Plano de Recuperação – art. 58 da LRF). Na ausência de manifestação expressa na forma e prazo 

aqui definidos, o crédito será satisfeito nos termos das Condições Prioritárias.  

 

Expõem-se, a seguir, os termos de cada uma das condições oferecidas.  
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4.2.2.1. CONDIÇÕES PRIORITÁRIAS  

 

Como hipótese prioritária, prevê-se o pagamento da totalidade dos créditos integrantes das 

subclasses [II.1.1.1.] e [II.1.2.] através de parcelas aqui denominadas monetária e acionária, como 

a seguir exposto: 

 

i.  Parcela monetária: será pago o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por 

cento) sobre o valor do crédito, tal como conste na Relação de Credores, 

observados os seguintes critérios: 

a.  Plano de amortização: o pagamento será efetuado em 120 (cento e vinte) 

parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira em até 180 (cento e 

oitenta) dias contados da data em que se liquidarem os pagamentos aos 

empregados (Classe I), conforme previsto neste plano. O mesmo valor 

poderá, a critério da recuperanda, ser antecipado, trazido o mesmo a valor 

presente, adotando-se como taxa de atratividade anual aquela atribuída à 

SELIC no momento de tal decisão, acrescida de 10% (dez por cento) ao ano. 

b. Correção: todos os pagamentos serão corrigidos anualmente pelo IGP-M 

desde a data da concessão da recuperação judicial, através de decisão 

transitada em julgado. Os valores relativos à correção desde esta data até o 

primeiro pagamento serão divididos proporcionalmente entre as 120 (cento 

e vinte) parcelas de amortização. 

ii. Parcela acionária: o item 5.2 do presente Plano, adiante, contém previsão de 

emissão de ações e sua respectiva atribuição aos credores pelo saldo não 

compreendido na parcela monetária. Aos credores aqui previstos estipula-se, de 

forma análoga, o pagamento do saldo não contemplado na parcela monetária 

através de atribuição de ações a serem emitidas, na proporção dos seus 

respectivos créditos. Às ações atribuídas a estes credores aqui previstos, se 

preferenciais11, será atribuído direito de voto com restrições. O direito de 

voto atribuído a tais ações será relativo às seguintes matérias: 

a.  Deliberação sobre as contas dos administradores e demonstrações 

                                                 
11

 Conforme definido no item 5.2 do presente Plano, 2/3 (dois terços) das ações destinadas a cada credor 
serão preferenciais (PN) e 1/3 (um terço) ordinárias (ON). 
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financeiras; 

b.  Destinação do lucro líquido; 

c.  Eleição de voto em separado de 1/3 dos membros do conselho de 

administração e conselho fiscal; 

d.  Todas as demais matérias previstas na LSA, art. 136. 

 

4.2.2.2. CONDIÇÕES SUBSIDIÁRIAS 

 

Alternativamente ao tratamento atribuído nas Condições Prioritárias, faculta-se aos credores 

enquadrados nas subclasses [II.1.1.1.] e [II.1.2.] a opção, mediante requerimento escrito com 

forma e prazo definidos acima, pelo recebimento de seus créditos de acordo com o aqui disposto 

como Condições Subsidiárias.  

 

Assim, em cumprimento a estas Condições Subsidiárias, será efetuada a dação em pagamento, 

aos credores integrantes das subclasses [II.1.1.1.] e [II.1.2.], de imóveis de titularidade das 

recuperandas. 

 

Especificamente:  

 

À credora PREVI serão destinados os imóveis constantes das matrículas nºs 19.626, 42.417, 

42.418, todas do Registro de Imóveis da Comarca de Mogi Mirim/SP. 

 

À credora FINEP serão destinados os imóveis constantes das matrículas nºs 1.607, 2.104, 4.964, 

8.744, 10.027, 11.402 e 12.000, todas do Registro de Imóveis da Comarca de Indaial/SC. 

 

Ao  credor BADESC será destinado o imóvel constante da matrícula nº 20.783, do 3º Registro de 

Imóveis da Comarca de Blumenau/SC. 

 

As dações em pagamento aqui propostas observarão as seguintes condições: 

 

i. Para adequada compreensão das condições aqui descritas, os termos a seguir 

terão a significação e conteúdo aqui indicados: 
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a.  valor da transação: valor contábil relativo a cada um dos imóveis a serem 

dacionados; 

b. valor da dívida: valores dos créditos de titularidade de cada um dos credores 

das classes [II.1.1.1.] e [II.1.2.]; 

c.  valor referencial: valor de mercado dos imóveis objeto de dação em 

pagamento, a ser identificado por avaliação que será realizada no momento do 

negócio por empresa especializada contratada pelo credor/recebedor do 

imóvel, anuída sua contratação pela TEKA; 

d.  valor de negócio: valor eventualmente negociado pela TEKA com terceiro 

interessado nos imóveis a serem dacionados, através de negociação da opção 

de recompra; 

e.  torna: valor referencial menos o valor da dívida; 

f. preço da opção: valor do negócio menos os valores da transação e da torna. 

 

ii. Os credores ITAÚ, FUSESC e BANESPREV, cujos créditos são garantidos por 

hipotecas incidentes sobre os imóveis a serem dacionados em pagamento, 

renunciam expressamente às respectivas garantias reais (hipotecas), o que lhes 

será compensado nos termos do item 4.2.3.  do presente Plano; 

iii. A dação em pagamento dos imóveis será ultimada por meio de escritura pública a 

ser encaminhada em até 90 (noventa) dias contados do trânsito em julgado da 

decisão que conceder a recuperação judicial (art. 58 da LRF), após o que será 

levada a registro perante o Cartório de Registros de Imóveis competente. As 

recuperandas não serão responsabilizadas, nem o Plano se haverá como 

descumprido, em decorrência de demora nas tramitações notariais e registrais, 

aqui compreendidas eventuais impugnações ou dúvidas que sejam suscitadas 

pelas respectivas serventias; 

iv. A dação será realizada pelo valor contabilizado dos imóveis na ficha de 

imobilizado da devedora (“valor da transação”); 

v. Será dispensada a apresentação de certidões negativas para conclusão do negócio 

referido acima, observado o que dispõe a LRF, art. 52, inciso II; 

vi. Lavrada a escritura de dação, e ultimado o respectivo registro nas matrículas dos 

imóveis, serão os mesmos locados à TEKA ou a quem esta indicar, pelo prazo de 
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10 (dez) anos, prorrogável automaticamente por igual período, se assim desejar a 

TEKA; 

vii.  Serão devidos alugueres, cujos pagamentos terão início no 13º (décimo terceiro) 

mês contado da data em que for registrada a dação na matrícula dos imóveis;  

viii.  A locação terá o custo mensal equivalente a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do  

“valor da transação” a partir do segundo ano (décimo terceiro mês) contado do 

registro da dação perante o Cartório Imobiliário; 0,3% (zero vírgula três por cento) 

do “valor da transação” no terceiro ano; 0,4% (zero vírgula quarto por cento) do 

“valor da transação” no quarto ano; 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do “valor 

da transação”  no quinto ano; 0,6% (zero vírgula seis por cento) do “valor da 

transação” no sexto ano; 0,7% (zero vírgula sete por cento) do “valor da 

transação” nos anos seguintes, inclusive em caso de prorrogação da locação;  

ix. O acordo de dação em pagamento contemplará, ainda, a opção de recompra dos 

imóveis objeto de dação pelo “valor da transação”, a ser corrigido pelo IGP-M, 

descontados os valores pagos em alugueres no período, igualmente corrigidos 

pelos mesmos critérios.  

x. A opção de recompra poderá ser objeto de negócio jurídico pela TEKA, hipótese 

em que o eventual adquirente (da opção) se sub-rogará nas condições do direito 

de opção de recompra. O adquirente da opção de recompra, ao exercitá-la, 

deverá efetuar o pagamento relativo ao valor do imóvel, calculado na forma do 

item anterior (“ix”) ao proprietário do imóvel, e o saldo ("preço da opção") à 

TEKA. Qualquer valor excedente ao preço do imóvel, calculado na forma do item 

“ix”, será considerado "preço da opção"; 

xi. A opção de recompra estende-se pelo período que durar a locação, inclusive em 

caso de prorrogação, incidindo sobre o imóvel ainda que venha ele a ser 

transferido, a qualquer título, pelo respectivo recebedor (credores que venham a 

receber os imóveis mediante a dação aqui prevista). O terceiro adquirente, nesta 

hipótese, estará obrigado pela opção de recompra que assiste à TEKA ou a quem 

se haja sub-rogado nos direitos atinentes à opção de recompra (item “x”); 

xii. Em caso de resistência do adquirente/proprietário do imóvel, a opção de 

recompra poderá ser objeto de execução específica na forma do art. 461 do CPC; 

xiii. Na hipótese de o “valor da dívida” ser inferior ao “valor referencial”, a diferença 

entre tais valores (designada como “torna”) será devolvida à TEKA em até 06 (seis) 
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meses contados da dação em pagamento dos imóveis. Nesta hipótese, no 

exercício da opção de recompra aqui prevista, será feita a compensação entre 

quantia eventualmente recebida (“torna”) e o “preço da opção”, incidindo 

correção monetária pelos mesmos critérios acima mencionados.  

xiv. No caso previsto no item “x”, o valor pago à TEKA na hipótese do item “xiii” será 

descontado do preço global do negócio. Se tal valor pago à TEKA exceder o "preço 

da opção", deverá esta devolver a diferença à credora; 

xv. A dação em pagamento aqui prevista implicará a quitação plena e sem reservas 

dos créditos dos respectivos recebedores (PREVI, FINEP, BADESC), sejam quais 

forem as respectivas natureza ou classe, extinguindo-se a responsabilidade das 

recuperandas e coobrigados por qualquer causa; 

xvi. A quitação dos créditos de PREVI, FINEP E BADESC, mediante a dação em 

pagamento aqui prevista, se dará de modo integral ainda que haja alteração da 

classificação ou valor destes créditos por decisão judicial; a quitação mediante 

dação em pagamento alcançará a integralidade do valor dos créditos, inclusive 

aquelas parcelas que sejam ou venham a ser enquadradas em outra classe ou 

subclasse de credores, alcançando, também, os valores que, na Relação de 

Credores e/ou no Quadro Geral de Credores sejam ou venham a ser incluídos em 

qualquer outra classe ou subclasse.   

 

Finalmente, quanto a este ponto, observa-se que sobre os imóveis que serão dacionados incidem 

gravames de natureza processual. A esse respeito, tendo em vista que tanto os recebedores dos 

imóveis como os titulares das hipotecas são abrangidos por este Plano e, ainda, a orientação 

jurisprudencial firmada pelo STJ a respeito da competência exclusiva do Juízo da Recuperação 

para decidir sobre a destinação de bens abrangidos pelo Plano de Recuperação, deverá, quando 

da concessão da recuperação judicial, ser proferida decisão determinando o cancelamento de tais 

gravames, permitindo-se com isso a ultimação dos atos aqui previstos como meios de 

recuperação.  

 

4.2.3. CONDIÇÕES DE TRATAMENTO À SUBCLASSE [II.1.1.2.] 

 

Em função da dação em pagamento acima tratada - em especial em favor da subclasse [II.1.1.1.] - 

serão desconstituídas todas as garantias reais colaterais (hipoteca outorgada ao agente 
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fiduciário), observado o que prevê o art. 50, §1º, da LRF, respeitando-se, na hipótese de 

convolação em falência, o disposto no art. 61, §2º, do mesmo diploma legal.  

 

Estes credores, como mecanismo de compensação pela perda da garantia (renúncia) decorrente 

da dação em pagamento acima tratada, receberão os seus respectivos créditos, conforme valor 

que constar na Relação de Credores, sem aplicação de deságio e em 120 (cento e vinte) parcelas 

mensais e consecutivas, corrigidas pelo IGP-M no período, sendo a primeira no ultimo dia do mês 

subseqüente ao final do prazo para quitação dos créditos da Classe I. 

 

Eventual diferença identificada entre o valor lançado na mencionada Relação de Credores e 

aquele que, adiante, constar no Quadro Geral de Credores consolidado, será paga através de 

dação de ações da TEKA, a serem emitidas conforme procedimentos explicitados em item próprio, 

adiante.  

 

4.2.4. CONDIÇÕES GERAIS DE TRATAMENTO À SUBCLASSE  [II.2.] 

 

A estes credores será ofertado o pagamento integral dos seus créditos, conforme valor que 

constar na Relação de Credores, sem aplicação de deságio, observadas as condições abaixo: 

 

i. Amortização: 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e consecutivas, sendo a 

primeira exigível em até 180 (cento e oitenta) dias contados da data em que se 

liquidarem os pagamentos aos empregados (Classe I), conforme previsto neste 

Plano.  

ii. Correção: todos os créditos serão corrigidos anualmente pelo IGP-M desde a data 

do trânsito em julgado da decisão de concessão da recuperação judicial até os 

respectivos pagamentos. Os valores relativos à correção, desde esta data e até o 

primeiro pagamento, serão divididos proporcionalmente entre as 180 (cento e 

oitenta) parcelas de amortização.  

iii. Forma de pagamento: todos os pagamentos serão efetuados através de depósito 

judicial a ser realizado em conta vinculada ao Processo de Recuperação, cabendo 

ao Juízo da Recuperação determinar a liberação das quantias aos respectivos 

titulares. Realizado o depósito judicial, considerar-se-á quitada a respectiva 

parcela; realizados os depósitos das 180 (cento e oitenta) parcelas, considerar-se-



 35 

á integralmente quitada a obrigação. 

 

Eventual diferença identificada entre o valor lançado na mencionada Relação e aquele que, 

adiante, constar no Quadro Geral de Credores, será paga através de dação de ações da TEKA, as 

quais serão emitidas conforme explicitado no presente Plano em item próprio. 

 

Qualquer credor que, por motivo de decisão judicial, venha a ser considerado titular de crédito 

dotado de garantia real, na forma da LRF, art. 41, inciso II, terá o seu crédito classificado, para 

efeitos do presente Plano e deste item, como enquadrado nesta subclasse [II.2.]. 

 

4.3. CLASSE III – CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS | PRIVILEGIADOS ESPECIAL E GERAL | SUBORDINADOS 

 

Os créditos que integram a Classe III (art. 41, III LRF) serão satisfeitos conforme as condições a 

seguir expostas, observada a divisão em subclasses como estabelecido no item ‘2’ do presente 

Plano. 

 

As formas de pagamento aqui propostas são fundadas nos meios de recuperação dispostos no art. 

50, I, VI, XII e XV, da LRF (“concessão de prazos e condições especiais para pagamento das 

obrigações vencidas ou vincendas”; “aumento de capital social”; “equalização de encargos 

financeiros relativos a débitos de qualquer natureza”; “emissão de valores mobiliários”). 

 

4.3.1. SUBCLASSE [III.1.1.]  

 

i. Deságio: 0%.  

ii. Amortização: será paga a integralidade do crédito até o último dia útil do mês 

subsequente ao do trânsito em julgado da decisão de concessão da recuperação 

judicial.  

iii. Correção: todos os créditos serão corrigidos pelo IGP-M desde a data do trânsito 

em julgado da decisão de concessão da recuperação judicial até o respectivo 

pagamento. 

iv. Juros compensatórios: não serão aplicados juros compensatórios.  

v. Forma de pagamento: os pagamentos aqui previstos serão efetuados através de 

depósito judicial a ser realizado em conta vinculada ao Processo de Recuperação, 
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cabendo ao Juízo da Recuperação determinar a liberação das quantias aos 

respectivos titulares. Realizado o depósito judicial, considerar-se-á integralmente 

quitada a obrigação. 

 

4.3.2. SUBCLASSE [III.1.2.]  

 

i.   Deságio: 0%.  

i. Plano de amortização: será paga a integralidade do crédito até o último dia útil 

do mês subsequente ao pagamento dos credores da subclasse [III.1.1.].  

iii.  Correção: todos os créditos serão corrigidos pelo IGP-M desde a data do trânsito 

em julgado da decisão de concessão da recuperação judicial até o respectivo 

pagamento. 

iv. Juros compensatórios: não serão aplicados juros compensatórios.  

iv. Forma de pagamento: todos os pagamentos serão efetuados através de depósito 

judicial a ser realizado em conta vinculada ao Processo de Recuperação, cabendo 

ao Juízo da Recuperação determinar a liberação das quantias aos respectivos 

titulares. Realizado o depósito judicial, considerar-se-á integralmente quitada a 

obrigação. 

 

4.3.3. SUBCLASSE [III.1.3.]  

 

i.  Deságio: 0%. 

ii.  Plano de amortização: será paga a integralidade do crédito até o último dia útil 

do mês subsequente ao pagamento dos credores da subclasse [III.1.2.].  

iii.  Correção: todos os créditos serão corrigidos anualmente pelo IGP-M a data do 

trânsito em julgado da decisão de concessão da recuperação judicial até o 

respectivo pagamento.  

iv. Juros compensatórios: não serão aplicados juros compensatórios. 

v. Forma de pagamento: todos os pagamentos serão efetuados através de depósito 

judicial a ser realizado em conta vinculada ao Processo de Recuperação, cabendo 

ao Juízo da Recuperação determinar a liberação das quantias aos respectivos 

titulares. Realizado o depósito judicial, considerar-se-á integralmente quitada a 

obrigação. 
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4.3.4. SUBCLASSE [III.1.4.]  

 

i. Deságio: 0%.  

ii. Plano de amortização: será paga a integralidade do crédito, até o último dia útil 

do mês subsequente ao pagamento dos credores da subclasse [III.1.3.].  

iii.  Correção: todos os pagamentos serão corrigidos pelo IGP-M desde a data do 

trânsito em julgado da decisão de concessão da recuperação judicial até o 

respectivo pagamento. 

iv. Juros compensatórios: não serão aplicados juros compensatórios. 

vi. Forma de pagamento: todos os pagamentos serão efetuados através de depósito 

judicial a ser realizado em conta vinculada ao Processo de Recuperação, cabendo 

ao Juízo da Recuperação determinar a liberação das quantias aos respectivos 

titulares. Realizado o depósito judicial, considerar-se-á integralmente quitada a 

obrigação. 

 

4.3.5. SUBCLASSE [III.1.5.]  

 

i. Deságio: 0%.  

ii. Plano de amortização: será paga a integralidade do crédito, em 05 (cinco) 

parcelas mensais e consecutivas, a primeira delas vencendo no último dia útil do 

mês subsequente ao pagamento dos credores da subclasse [III.1.4.], e as demais 

no mesmo dia dos 04 (quatro) meses seguintes, prorrogando-se o vencimento das 

parcelas até o primeiro dia útil seguinte caso tais datas recaiam em sábados, 

domingos ou feriados.  

iii.  Correção: todos os créditos serão corrigidos pelo IGP-M desde a data do trânsito 

em julgado da decisão de concessão da recuperação judicial até o respectivo 

pagamento. Os valores relativos à correção desde esta data até o primeiro 

pagamento serão divididos proporcionalmente entre as 05 (cinco) parcelas de 

amortização. 

iv. Juros compensatórios: não serão aplicados juros compensatórios. 

vii. Forma de pagamento: todos os pagamentos serão efetuados através de depósito 

judicial a ser realizado em conta vinculada ao Processo de Recuperação, cabendo 

ao Juízo da Recuperação determinar a liberação das quantias aos respectivos 



 38 

titulares. Realizado o depósito judicial, considerar-se-á quitada a respectiva 

parcela; realizados os depósitos das 05 (cinco) parcelas, considerar-se-á 

integralmente quitada a obrigação. 

 

4.3.6. SUBCLASSE [III.2.]  

 

i.  Pagamento: será pago o valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, tal como conste na Relação de Credores. 

ii.  Plano de amortização: o pagamento será efetuado em 120 (cento e vinte) 

parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira em até 180 (cento e oitenta) 

dias contados da data em que se liquidarem os pagamentos aos empregados 

(Classe I),conforme previsto neste plano.  

iii.  Correção: todos os pagamentos serão corrigidos anualmente pelo IGP-M desde a 

data da concessão da recuperação judicial, através de decisão transitada em 

julgado, até o respectivo pagamento. Os valores relativos à correção desde esta 

data até o primeiro pagamento serão divididos proporcionalmente entre as 120 

(cento e vinte) parcelas de amortização. 

iv. Forma de pagamento: todos os pagamentos serão efetuados através de depósito 

judicial a ser realizado em conta vinculada ao Processo de Recuperação, cabendo 

ao Juízo da Recuperação determinar a liberação das quantias aos respectivos 

titulares. Realizado o depósito judicial, considerar-se-á quitada a respectiva 

parcela. 

v. Opção de reclassificacão: os titulares dos créditos enquadrados na subclasse 

[III.2.] poderão optar pela adesão à subclasse [III.1.5.], hipótese em que se 

aplicarão aos seus créditos as mesmas condições prevista para o pagamento dos 

créditos inseridos na subclasse [III.1.5.]. O exercício desta opção importará em 

renúncia tácita a todos os valores que excederem R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Um vez que seja exercida a opção de adesão, e sendo ultimados os pagamentos 

na modalidade prevista no item 5.3.5. acima, as obrigações aqui referidas se 

haverão por quitadas de modo pleno e sem ressalvas. A opção aqui tratada 

deverá ser manifestada por escrito, em petição escrita protocolada nos autos do 

processo de recuperação judicial, em até 30 (trinta) dias após o trânsito em 

julgado da decisão que conceder a recuperação.  
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4.3.7. SUBCLASSE [III.3.]  

 

i.  Delimitação: esta classe contempla, tão somente, as credoras CELESC Distribuição 

S/A, titular de crédito no valor de R$ 57.529.350,45 (cinquenta e sete milhões, 

quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e cinco 

centavos) e Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A, titular de crédito no valor de 

R$ 1.450.112,63 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, cento e doze reais e 

sessenta e três centavos). 

ii.  Deságio: 0%. 

iii. Plano de amortização: o crédito aqui tratado será satisfeito mediante a dação em 

pagamento dos créditos pertencentes à TEKA em face da ELETROBRAS, os quais 

decorrem de empréstimos compulsórios convertidos em UPs. O valor dos 

referidos créditos é, por ora, estimado em R$ 62.080.607,05 (sessenta e dois 

milhões, oitenta mil, seiscentos e sete reais e cinco centavos), conforme Laudo de 

Avaliação constante do Anexo III do presente Plano. Na hipótese de confirmação 

da titularidade e valor dos mencionados créditos, porquanto exceda tal valor 

àquele devido, tornar-se-á a TEKA credora da CELESC, caso em que esta receberá, 

como torna, créditos de energia a serem utilizados em sua operação. Na hipótese 

de não confirmação de titularidade, o presente crédito receberá tratamento igual 

àquele previsto aos credores da subclasse [III.2.], o mesmo se operando com 

relação ao saldo, caso, confirmada a titularidade, seja o valor do crédito contra a 

ELETROBRAS liquidado em montante inferior ao aqui previsto. 

iv.  Correção: todos os pagamentos serão corrigidos pelo IGP-M desde a data do 

trânsito em julgado da decisão de concessão da recuperação judicial até o 

respectivo pagamento. 

v.  Juros compensatórios: não serão aplicados juros compensatórios.  

 

4.3.8. SUBCLASSE [III.4.] 

 

Os credores desta subclasse, havidos como partes relacionadas titulares de créditos que se 

enquadrem na previsão do art. 41, III, da LRF, terão os seus créditos integralmente convertidos 

em ações a serem emitidas nos termos do item “5” do presente Plano. Na hipótese de 

participação recíproca, poderão estes credores ceder os seus créditos gratuita ou onerosamente a 
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terceiros, independentemente de anuência das recuperandas ou demais acionistas. 

 

4.4.  CONDIÇÕES PRIVILEGIADAS DE PAGAMENTO | ESTÍMULO AO FORNECIMENTO 

 

Tendo em vista a necessidade de obtenção de crédito junto a instituições financeiras e 

fornecedores de matéria-prima, sendo, ao mesmo tempo, compreensível a adoção de uma 

postura mais restritiva por parte do mercado a partir do reconhecimento da crise econômico-

financeira das devedoras, propõem-se, aqui, mecanismos de estímulo àqueles fornecedores para 

que prestem estes bens indispensáveis à atividade produtiva. 

 

A propósito, vale sublinhar que a própria Lei 11.101/05, art. 67, parágrafo único12, contém 

regramento com finalidade semelhante, revelando-se, as medidas a seguir propostas, como 

plenamente justificadas e consentâneas com o sistema da recuperação de empresas. 

 

Assim, àqueles titulares de créditos sujeitos à recuperação judicial, de natureza financeira e 

operacional (fornecedores de crédito e matéria-prima) que, durante o processo de recuperação 

judicial (a partir da data do deferimento do respectivo processamento) concedam crédito às 

recuperandas, será garantido o seguinte tratamento, independentemente da classe ou subclasse 

em que se insiram (e desde que tal crédito seja efetivamente utilizado pelas recuperandas): 

 

a)  Credores de natureza financeira: para cada real aportado, ao custo máximo de 

2,5% (dois vírgula cinco por cento) ao mês, sem garantia colateral de qualquer 

natureza, com prazo mínimo de amortização de 24 (vinte e quatro) meses e 06 

(seis) meses de carência corrigida, a mesma quantia relativa ao seu crédito sujeito 

à recuperação será paga, sem deságio ou dação em pagamento de ações ou 

bônus de subscrição, no prazo de 60 (sessenta) meses, observando-se o período 

de 06 (seis) meses de carência, com correção pelo IGP-M, acrescidas da TR. 

 
b)  Credores de natureza operacional: para cada real aportado em fornecimento de 

matéria-prima, com prazo mínimo de pagamento equivalente a 60 (sessenta) dias 

                                                 
12

 “Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores 
de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão 
privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos bens ou serviços 
fornecidos durante o período da recuperação”. 
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diretos, ou, ainda, em 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias, sem garantia 

colateral de qualquer natureza, a mesma quantia relativa ao seu crédito sujeito à 

recuperação será paga, sem deságio ou dação em pagamento, no prazo de 60 

(sessenta) meses, corrigidas pelo IGP-M, acrescidas da TR.  

 

5.  AUMENTO DE CAPITAL E EMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS  

5.1. CONDIÇÕES GERAIS 

 

A recuperanda Teka Tecelagem Kuehnrich S/A está autorizada, por previsão estatutária, a 

proceder no aumento de capital até o valor de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de 

reais), independentemente de deliberação em Assembleia de Acionistas, conforme disposto no 

art. 168 da Lei 6.404/76. 

 

Assim, e tendo em vista que após os pagamentos a serem efetuados em dinheiro, resultará 

diferença em favor dos credores, tomando-se por base a Relação de Credores (QGC consolidado e 

homologado e/ou a relação do art. 7º, §2º, da LRF), será efetuado o aumento do capital da 

companhia, com a emissão de ações e/ou bônus de subscrição, a serem atribuídos aos respectivos 

credores pelo valor da diferença assim apurada.  

 

O aumento de capital aqui proposto será procedido mediante subscrição particular (art. 88 c/c 

art. 170, caput, da LSA). 

 

O aumento de capital se dará, observado o quanto disposto no art. 171, §2º, da LSA, com a 

capitalização dos créditos (saldo após pagamentos em dinheiro), que servirão para a respectiva 

integralização, procedendo-se na forma detalhada no item a seguir. 

 

As medidas aqui propostas consistem na adoção dos meios de recuperação previstos nos incisos 

III, VI e XV, do art. 50 da LRF (“alteracão do controle societário”; “aumento de capital social”;  

“emissão de valores mobiliários”). 
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5.2.  PROCESSO DE EMISSÃO DE AÇÕES E/OU BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO:  

5.2.1. AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE CAPITALIZAÇÃO DE CRÉDITO (DEBT FOR EQUITY SWAP) 

 

O aumento de capital, com emissão de ações, se dará nas condições e com as características a 

seguir indicadas: 

 

i. Preço de emissão: o preço de emissão das ações será calculado com base em um 

dos seguintes critérios, conforme a hipótese concreta que venha a se verificar: 

 

a) Hipótese #1 - Hipótese em que a totalidade dos créditos lançados no Quadro 

Geral de Credores é inferior ao saldo ainda não utilizado para aumento de 

capital (capital autorizado). Neste caso, o preço de emissão será equivalente 

ao quociente entre o valor do aumento de capital (capital autorizado) e o saldo 

de créditos não coberto pela Parcela Monetária, descontados os valores 

relativos à emissão de bônus de subscrição. 

b) Hipótese #2 - Hipótese em que a totalidade dos créditos lançados no Quadro 

Geral de Credores supera o saldo ainda não utilizado para aumento de capital 

(capital autorizado). Neste caso, o preço de emissão será equivalente ao 

quociente entre a Parcela Monetária e o valor do aumento de capital (capital 

autorizado), descontados os valores relativos à emissão de bônus de 

subscrição. Ainda nesta hipótese, o valor da Parcela Monetária que exceder o 

aumento de capital será considerado ágio na subscrição, a ser contabilizado 

como reserva de capital. 

 

ii. Classe: exceto quanto aos credores qualificados como partes relacionadas, que 

subscreverão somente ações ordinárias (ON), os demais credores receberão ações 

ordinárias (ON) e preferenciais (PN), distribuídas para cada credor, 

proporcionalmente ao valor subscrito, à mesma razão em que hoje formado o 

capital da companhia emissora (1/3 ON; 2/3 PN). 

iii. Modo de subscrição: a subscrição dar-se-á na forma prevista pela LSA, art. 88 

(subscrição particular), observado o constante do art. 170, caput, do mesmo 

diploma legal.  

iv. Direito de preferência: será respeitado o direito de preferência dos acionistas da 
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companhia emissora, como estabelece o art. 171, §2º, da Lei 6.404/76 (“No 

aumento mediante capitalização de créditos ou subscrição em bens, será sempre 

assegurado aos acionistas o direito de preferência e, se for o caso, as importâncias 

por eles pagas serão entregues ao titular do crédito a ser capitalizado ou do bem a 

ser incorporado”).  

v. Renúncia ao direito de preferência: os integrantes do Bloco de Controle da 

companhia Teka Tecelagem Kuehnrich S/A renunciarão, expressamente, ao 

exercício do direito de preferência na subscrição das ações a serem emitidas 

conforme previsto neste item “5” do Plano de Recuperação. Resultará disso a 

alteração o controle acionário da companhia. 

vi. Lock-up: os subscritores não poderão negociar as ações emitidas conforme aqui 

previsto pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

Ainda, a fim de viabilizar o adequado cumprimento do meio de recuperação aqui previsto, 

observer-se-á o seguinte: 

 

i. Em sendo o caso, será expedida ordem a ser proferida pelo juiz da recuperação 

que dispense a realização de subscrição pública, a qual não é, de todo modo, 

exigida por Lei. Registra-se, desde logo, que não se caracterizará a hipótese a que 

alude o art. 171, §7º, ou seja, não haverá sobras que venham a ser negociadas em 

bolsa, o que torna dispensáveis a subscrição pública e o registro de oferta junto à 

CVM. 

ii. Com a aprovação do Plano de Recuperação, os credores outorgam poderes 

especiais ao administrador judicial para que subscreva as respectivas ações. Os 

poderes aqui outorgados podem ser objeto de revogação expressa em até 48 

(quarenta e oito) horas antes do ato de subscrição (LSA, art. 90), o qual lhes será 

comunicado com anterioridade de, no mínimo, 07 (sete) dias.   

 

5.2.2. EMISSÃO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO  

 

Para aqueles credores que não desejem subscrever ações da companhia a serem emitidas com 

base na previsão do item precedente, serão emitidos Bônus de Subscrição, com base na regra do 

art. 75 da LSA. 
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Estes credores deverão manifestar esta opção por escrito, em petição protocolada nos autos do 

processo de recuperação judicial, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em 

julgado da decisão que conceder a recuperação judicial. 

 

Manifestada a opção, serão a estes credores atribuídos, ipso facto, Bônus de Subscrição.  

 

Os preços dos Bônus serão apurados através do mesmo critério utilizado para determinação do 

preço de emissão das ações. 

  

 Cada Bônus conferirá ao seu titular o direito de subscrição do equivalente a 50% (cinquenta por 

cento) das ações ordinárias ou preferenciais da companhia, as quais poderia ter subscrito no 

momento de emissão prevista no item anterior. Nesta hipótese, o preço pago pelo Bônus será 

convertido em capital, computando-se a diferença como ágio na subscrição. 

 

O preço de subscrição será o mesmo de aquisição, hipótese em que o valor pago pelo bônus será 

convertido em integralização das ações. 

 

O prazo de exercício dos direitos de subscrição expira em 36 (trinta e seis) meses contados da 

data de sua emissão. 

 

5.2.3. DA QUITAÇÃO 

 

De tal forma, porquanto tenham recebido a totalidade do seu crédito, independentemente de 

forma ou bem atribuído (dinheiro ou ações), haverá a plena, irrestrita e total quitação das dívidas 

sujeitas à recuperação judicial, inclusive em relação a coobrigados solidários, subsidiários ou de 

regresso, extinguindo-se todas e quaisquer garantias de natureza real ou pessoal.  

 

6.  DA TRANSFERÊNCIA DAS MARCAS  “TEKA” E DEMAIS ATIVOS OPERACIONAIS 

 

As marcas nominatvas e mistas de titularidade da sociedade estrangeira TEKA INTERNATIONAL 

LTD., especificadas na relação constante do Anexo IV, serão transferidas, pelos respectivos valores 

contábeis, à TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S/A. 
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Tais transferências serão averbadas nos prontuários das marcas em questão junto ao INPI, para o 

que, sendo necessário, será expedida ordem judicial determinando a ultimação das providências 

pertinentes àquele Instituto. 

 

Todos os demais bens que compõe o ativo operacional do GRUPO TEKA serão diretamente 

empregados no exercício da atividade produtiva das recuperandas, sendo, portanto, 

indispensáveis e diretamente ligados à geração de caixa que possibilitará o cumprimento  do 

presente Plano de Recuperação, com o pagamento dos créditos sujeitos e não sujeitos aos efeitos 

da Recuperação Judicial (exemplificativamente, tributos e salários vincendos).  

 

Todos estes bens, assim, estão diretamente abrangidos pelo presente Plano de Recuperação, 

como elementos indispensáveis à consecução das respectivas finalidades. 

 

7. DO PASSIVO TRIBUTÁRIO 

 

Dentre as causas que levaram as sociedades à atual situação de crise econômico-financeira, 

evidencia-se também o alto endividamento tributário. Em que pese os débitos dessa natureza não 

estarem sujeitos à recuperação, foram previstos na Lei 11.101/05 alguns mecanismos para o seu 

tratamento  jurídico. 

  

Dentre eles, pode-se referir a dispensa de apresentação de certidões negativas para que o 

devedor exerça suas atividades, bem como a concessão de parcelamento nos termos do Código 

Tributário Nacional e legislação ordinária específica. 

  

Nesse sentido, no Estado de Santa Catarina, foram editadas as Leis 15.510/2011 e 15.856/2012, 

prevendo a exclusão da multa e a limitação da cobrança de juros relativos aos débitos ocorridos 

até a data da declaração judicial da recuperação da empresa, bem como a possibilidade de 

parcelamento diferenciado. 

  

Em que pese no âmbito nacional e também de outros estados ainda não tenha sido editada 

legislação semelhante, existem precedentes judiciais resguardando o direito do devedor em 

recuperação judicial de dispor de condições especiais para o parcelamento de seus créditos 

tributários, inclusive, em determinadas condições, estabelecendo a competência do juízo de 
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recuperação para tratar da matéria. 

  

Dessa forma, em se fazendo necessário, as recuperandas poderão avaliar a adoção dessas 

medidas para a administração de seu passivo tributário, que também são direcionadas pelo 

princípio da preservação da empresa, para fins da superação da situação de crise econômico-

financeira. 

  

Isso sem prejuízo da continuidade das ações e questionamentos judiciais já em andamento, além 

de outros que poderão ser adotados, de modo a diminuir o montante total dos débitos, a fim de 

adequá-los aos parâmetros da legislação vigente. 

  

A título de exemplo, dentre as novas medidas que poderão ser adotadas, vale referir a 

possibilidade de aplicação retroativa dos novos parâmetros de fixação das multas de mora e 

punitivas incidentes sobre as contribuições previdenciárias e sociais, estabelecida pela Lei 

11.941/09, diminuindo assim o montante total devido a título dessas exações. 

  

Também a título de exemplo, dentre as ações já ajuizadas e sobre as quais as sociedades esperam 

obter êxito, com a anulação de débitos ou o reconhecimento de créditos passíveis de 

compensação, pode-se destacar as que discutem os seguintes temas: a) não incidência das 

contribuições previdenciárias e sociais sobre as verbas de caráter indenizatório e não-salarial; b) 

inexigibilidade da atualização da base de cálculo do PIS-semestralidade; c) não incidência da 

COFINS e do PIS sobre receitas financeiras e não operacionais; d) não incidência do ICMS sobre 

bonificações; e) aproveitamento de créditos de prejuízos fiscais e saldos negativos de IRPJ/CSLL 

sem as limitações infralegais, ou nos moldes da MP 470/09; dentre inúmeras outras, algumas das 

quais já com decisões favoráveis. 

  

Com o conjunto de todas essas medidas, acredita-se que o passivo tributário atualmente 

existente seja devidamente equalizado, sem afetar a viabilidade econômica das recuperandas. 

 

8. SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA  

 

As recuperandas, em atenção ao que dispõe o art. 53, III, da LRF, instruem o presente Plano com 

Laudo de demonstração de viabilidade econômica (Anexo I). 
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As projeções versam exclusivamente sobre a recuperanda Teka Tecelagem Kuehnrich S/A, a qual, 

como já explicitado, consiste a única sociedade com atividade operacional, partindo desta 

sociedade os resultados de todo o GRUPO. 

 

Desse modo, é a viabilidade econômica dessa sociedade (Teka Tecelagem Kuehnrich S/A) que 

deve ser evidenciada, mesmo por ser a única que efetivamente pode sê-lo, disso decorrendo a 

viabilidade das demais integrantes do GRUPO TEKA, por consequências lógica e prática. 

 

9. DO LAUDO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DE AVALIAÇÃO DOS BENS E ATIVOS 

 

As recuperandas, em atenção ao que dispõe o art. 53, III, da LRF, instruem o presente Plano com 

laudos de avaliação dos bens que compõem o seu ativo (Anexo II). 

 

10.   DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

a) A aprovação do plano em assembleia ou na hipótese da Lei 11.101/05, art. 58: (i) 

obrigará as recuperandas TEKA – TECELAGEM KUEHNRICH S/A, TEKA TÊXTIL S/A, 

CERRO AZUL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., TEKA INVESTIMENTOS 

LTDA., e FB INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA., os credores sujeitos à 

recuperação, assim como seus respectivos sucessores, a qualquer título; e (ii) 

implicará em novação de todas as obrigações sujeitas, nos termos e para os 

efeitos propostos no presente Plano e, em consequência: (ii.a) a liberação dos 

coobrigados de todas as obrigações, por qualquer hipótese, e a extinção de todas 

as garantias prestadas pelas recuperandas ou por terceiros; e (ii.b) a extinção de 

todas as ações e execuções movidas em desfavor da das sociedades TEKA – 

TECELAGEM KUEHNRICH S/A, TEKA TÊXTIL S/A, CERRO AZUL PARTICIPAÇÕES E 

ADMINISTRAÇÃO LTDA., TEKA INVESTIMENTOS LTDA., e FB INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO TÊXTIL LTDA. e coobrigados de qualquer natureza; 

 

b) As recuperandas não responderão pelas custas processuais dos processos em que 

tenham tomado parte no polo passivo, as quais se haverão por extintas os termos 
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do item supra, respondendo as partes, cada uma, pelos honorários dos seus 

respectivos patronos, inclusive aqueles de sucumbência. 

 

c) A partir da aprovação do plano, independente da forma, os credores isentarão 

integral e definitivamente as recuperandas TEKA – TECELAGEM KUEHNRICH S/A, 

TEKA TÊXTIL S/A, CERRO AZUL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., TEKA 

INVESTIMENTOS LTDA., e FB INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA., seus 

respectivos sócios e/ou administradores (atuais ou passados) e/ou garantidores, a 

qualquer título: (i) de todas as demandas, ações e/ou pretensões que possam ter; 

e (ii) de todas dívidas, responsabilidades e obrigações, de qualquer natureza. 

 

d) A partir da aprovação do plano, independente da forma, os credores concordam 

com a baixa de todos os protestos, bem como anotações em quaisquer cadastros 

restritivos de crédito, como, exemplificativa, mas não exclusivamente, SPC e 

SERASA, relativamente às recuperandas TEKA – TECELAGEM KUEHNRICH S/A, 

TEKA TÊXTIL S/A, CERRO AZUL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., TEKA 

INVESTIMENTOS LTDA., e FB INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA., seus 

respectivos sócios e/ou administradores (atuais ou passados) e/ou garantidores, a 

qualquer título; 

 

e) Eventual diferença a maior no valor dos créditos que seja verificada no Quadro 

Geral de Credores homologado, em face da relação de credores do art. 7º, §2º, 

LRF, será satisfeita, independentemente da Classe ou subclasse, e desde que tais 

credores não se tenham havido por integralmente quitados em cumprimento ao 

presente Plano, mediante a emissão de ações e/ou bônus de subscrição pela 

companhia Teka Tecelagem Kuehnrich S/A, decorrente de aumento de capital; 

 

f) Sobre o imóvel de matrícula nº 20.783 (3º Registro de Imóveis da Comarca de 

Blumenau/SC), observa-se o seguinte: 

 

f.i)  o item 4.2.2.2 ("Condições Subsidiárias") outorga aos credores de 

subclasses [II.1.1.1.] e [II.1.2.] a opção de recebimento dos seus créditos 

através de dação em pagamento dos imóveis a estes hipotecados. No 
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mencionado item consta que ao credor BADESC será destinado o imóvel de 

matrícula nº 20.783 (3º Registro de Imóveis da Comarca de Blumenau/SC); 

f.ii)  sobre o mencionado imóvel pende oferta para sua aquisição e posterior 

locação à recuperanda (Anexo VI). Nesta hipótese, os recursos provenientes 

de tal alienação seriam destinados ao financiamento da operação; 

f.iii)  porquanto se trate de bem que compõe o ativo permanente (rectius, não 

circulante) da companhia, faz-se incidir o disposto na LRF, art. 66. Portanto, 

a sua alienação depende de autorização judicial, após ouvido o Comitê de 

Credores (na hipótese de inexistência do comitê, sua competência é 

atribuída ao administrador judicial); 

f.iv)  consta, ainda, na LRF, art. 50, §1º, que, "na alienação de bem objeto de 

garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão 

admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva 

garantia". De tal forma, eventual alienação como a que ora se propõe 

depende de renúncia expressa da garantia pelo credor, neste caso, 

hipotecário (BADESC); 

f.v)  assim sendo, e porquanto haja a possibilidade concreta de alienação do 

mencionado ativo (o que demanda urgência, diante da necessidade de 

financiamento da operação), ainda antes das propostas presentes neste 

plano de liquidação dos créditos hipotecários, propõe-se a venda imediata 

do mencionado imóvel, mediante simples autorização judicial. Ao credor 

hipotecário, anuindo ao presente negócio, propõe-se o pagamento da 

totalidade do seu crédito nas seguintes condições: (a) Parcela Monetária: 

equivalente a 20% (vinte por cento) de todas as parcelas pagas pelo 

adquirente; (b) Parcela Acionária: pertinente ao saldo do seu crédito ser-

lhe-ão atribuídas ações na forma prevista no item "5" deste Plano. 

 

g) O Plano poderá ser alterado, independentemente do seu descumprimento, em 

AGC convocada para essa finalidade, observados os critérios previstos nos artigos 

45 e 58 da LFR, deduzidos os pagamentos porventura já realizados na sua forma 

original. 
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h) Caso haja o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste plano, não 

será decretada a falência de quaisquer das recuperandas até que seja convocada 

e realizada AGC para deliberar sobre alterações ao plano ou a decretação da 

falência. 

 

i) Fica eleito o Juízo da Recuperação para dirimir todas e quaisquer controvérsias 

decorrentes deste plano, sua aprovação, alteração e o cumprimento, inclusive em 

relação à tutela de bens e ativos essenciais para sua implementação, até o 

encerramento da Recuperação Judicial.  

 

Blumenau, 11 de janeiro de 2013. 

 

 

Daniel Burchardt Piccoli    Eduardo Roesch  
 OAB/RS 66.364      OAB/RS 62.194 
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DELIBERAÇÃO CVM Nº 641, DE 7 DE OUTUBRO DE 2010 
 
 
Aprova o Pronunciamento Técnico CPC 03(R2) do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC sobre 
demonstração dos fluxos de caixa. 

 
 
A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM torna público que o 

Colegiado, em reunião realizada em 5 de outubro de 2010, com fundamento nos §§ 3º e 5º do art. 177 da 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, combinados com os incisos II e IV do § 1º do art. 22 da Lei nº 
6.385, de 7 de dezembro de 1976, DELIBEROU: 

 
I - aprovar e tornar obrigatório, para as companhias abertas, o Pronunciamento Técnico CPC 

03(R2), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, anexo à presente Deliberação, que 
trata sobre demonstração dos fluxos de caixa; 

 
II – revogar a Deliberação CVM nº 547, de 13 de agosto de 2008; e 
 
III - que esta Deliberação entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, 

aplicando-se aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2010 e às demonstrações financeiras de 
2009 a serem divulgadas em conjunto com as demonstrações de 2010 para fins de comparação. 
 
 

Original assinado por 
MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA 

Presidente 
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COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS 
 

PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 03 (R2) 
 

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
 

Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 7 (IASB – BV2010) 
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Objetivo 
 
 Informações sobre o fluxo de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar aos usuários das 

demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e 
equivalentes de caixa, bem como as necessidades da entidade de utilização desses fluxos de caixa. 
As decisões econômicas que são tomadas pelos usuários exigem avaliação da capacidade de a 
entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como da época de sua ocorrência e do grau de 
certeza de sua geração. 

 
 O objetivo deste Pronunciamento Técnico é requerer a prestação de informações acerca das 

alterações históricas de caixa e equivalentes de caixa da entidade por meio de demonstração dos 
fluxos de caixa que classifique os fluxos de caixa do período por atividades operacionais, de 
investimento e de financiamento. 

 
Alcance 
 
1.  A entidade deve elaborar a demonstração dos fluxos de caixa de acordo com os requisitos deste 

Pronunciamento Técnico e deve apresentá-la como parte integrante das suas demonstrações 
contábeis apresentadas ao final de cada período. 

 
2. (Eliminado) 
 
3.  Os usuários das demonstrações contábeis de uma entidade estão interessados em saber como a 

entidade gera e utiliza caixa e equivalentes de caixa. Esse é o ponto, independentemente da 
natureza das atividades da entidade, e ainda que o caixa seja considerado como produto da 
entidade, como pode ser o caso de instituição financeira. As entidades necessitam de caixa 
essencialmente pelas mesmas razões, por mais diferentes que sejam as suas principais atividades 
geradoras de receita. Elas precisam de caixa para levar a efeito suas operações, pagar suas 
obrigações e proporcionar um retorno para seus investidores. Assim sendo, este Pronunciamento 
Técnico requer que todas as entidades apresentem demonstração dos fluxos de caixa. 

 
Benefícios da informação dos fluxos de caixa 
 
4.  A demonstração dos fluxos de caixa, quando usada em conjunto com as demais demonstrações 

contábeis, proporciona informações que permitem que os usuários avaliem as mudanças nos 
ativos líquidos da entidade, sua estrutura financeira (inclusive sua liquidez e solvência) e sua 
capacidade para mudar os montantes e a época de ocorrência dos fluxos de caixa, a fim de adaptá-
los às mudanças nas circunstâncias e oportunidades. As informações sobre os fluxos de caixa são 
úteis para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e possibilitam aos 
usuários desenvolver modelos para avaliar e comparar o valor presente dos fluxos de caixa 
futuros de diferentes entidades. A demonstração dos fluxos de caixa também concorre para o 
incremento da comparabilidade na apresentação do desempenho operacional por diferentes 
entidades, visto que reduz os efeitos decorrentes do uso de diferentes critérios contábeis para as 
mesmas transações e eventos. 

 
5.  Informações históricas dos fluxos de caixa são frequentemente utilizadas como indicador do 

montante, época de ocorrência e grau de certeza dos fluxos de caixa futuros. Também são úteis 



 
DELIBERAÇÃO CVM Nº 641, DE 7 DE OUTUBRO DE 2010 

5 

para averiguar a exatidão das estimativas passadas dos fluxos de caixa futuros, assim como para 
examinar a relação entre lucratividade e fluxos de caixa líquidos e o impacto das mudanças de 
preços. 

 
Definições 
 
6.  Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento Técnico, com os significados abaixo 

especificados: 
 
 Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. 
 
 Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são 

prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um 
insignificante risco de mudança de valor.  

 
 Fluxos de caixa são as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa. 
 
 Atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da entidade e outras 

atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento. 
 
 Atividades de investimento são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de 

outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. 
 
 Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição 

do capital próprio e no capital de terceiros da entidade. 
 
Caixa e equivalentes de caixa 
 
7.  Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de 

curto prazo e, não, para investimento ou outros propósitos. Para que um investimento seja 
qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante 
conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um 
investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem 
vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da aquisição. Os 
investimentos em instrumentos patrimoniais (de patrimônio líquido) não estão contemplados no 
conceito de equivalentes de caixa, a menos que eles sejam, substancialmente, equivalentes de 
caixa, como, por exemplo, no caso de ações preferenciais resgatáveis que tenham prazo definido 
de resgate e cujo prazo atenda à definição de curto prazo. 

 
8.  Empréstimos bancários são geralmente considerados como atividades de financiamento. 

Entretanto, saldos bancários a descoberto, decorrentes de empréstimos obtidos por meio de 
instrumentos como cheques especiais ou contas correntes garantidas que são liquidados em curto 
lapso temporal compõem parte integral da gestão de caixa da entidade. Nessas circunstâncias, 
saldos bancários a descoberto são incluídos como componente de caixa e equivalentes de caixa. 
Uma característica desses arranjos oferecidos pelos bancos é que frequentemente os saldos 
flutuam de devedor para credor. 

 



 
DELIBERAÇÃO CVM Nº 641, DE 7 DE OUTUBRO DE 2010 

6 

9.  Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de 
caixa porque esses componentes são parte da gestão de caixa da entidade e, não, parte de suas 
atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A gestão de caixa inclui o 
investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa. 

 
Apresentação da demonstração dos fluxos de caixa 
 
10.  A demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar os fluxos de caixa do período classificados 

por atividades operacionais, de investimento e de financiamento. 
 
11.  A entidade deve apresentar seus fluxos de caixa advindos das atividades operacionais, de 

investimento e de financiamento da forma que seja mais apropriada aos seus negócios. A 
classificação por atividade proporciona informações que permitem aos usuários avaliar o impacto 
de tais atividades sobre a posição financeira da entidade e o montante de seu caixa e equivalentes 
de caixa. Essas informações podem ser usadas também para avaliar a relação entre essas 
atividades. 

 
12.  Uma única transação pode incluir fluxos de caixa classificados em mais de uma atividade. Por 

exemplo, quando o desembolso de caixa para pagamento de empréstimo inclui tanto os juros 
como o principal, a parte dos juros pode ser classificada como atividade operacional, mas a parte 
do principal deve ser classificada como atividade de financiamento. 

 
Atividades operacionais 
 
13.  O montante dos fluxos de caixa advindos das atividades operacionais é um indicador chave da 

extensão pela qual as operações da entidade têm gerado suficientes fluxos de caixa para amortizar 
empréstimos, manter a capacidade operacional da entidade, pagar dividendos e juros sobre o 
capital próprio e fazer novos investimentos sem recorrer a fontes externas de financiamento. As 
informações sobre os componentes específicos dos fluxos de caixa operacionais históricos são 
úteis, em conjunto com outras informações, na projeção de fluxos futuros de caixa operacionais. 

 
14.  Os fluxos de caixa advindos das atividades operacionais são basicamente derivados das principais 

atividades geradoras de receita da entidade. Portanto, eles geralmente resultam de transações e de 
outros eventos que entram na apuração do lucro líquido ou prejuízo. Exemplos de fluxos de caixa 
que decorrem das atividades operacionais são: 
 
(a) recebimentos de caixa pela venda de mercadorias e pela prestação de serviços; 
 
(b) recebimentos de caixa decorrentes de royalties, honorários, comissões e outras receitas; 
 
(c) pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços; 
 
(d) pagamentos de caixa a empregados ou por conta de empregados; 
 
(e) recebimentos e pagamentos de caixa por seguradora de prêmios e sinistros, anuidades e outros 

benefícios da apólice; 
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(f) pagamentos ou restituição de caixa de impostos sobre a renda, a menos que possam ser 
especificamente identificados com as atividades de financiamento ou de investimento; e 

 
(g) recebimentos e pagamentos de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou 

disponíveis para venda futura. 
 
 Algumas transações, como a venda de item do imobilizado, podem resultar em ganho ou perda, 

que é incluído na apuração do lucro líquido ou prejuízo. Os fluxos de caixa relativos a tais 
transações são fluxos de caixa provenientes de atividades de investimento. Entretanto, 
pagamentos em caixa para a produção ou a aquisição de ativos mantidos para aluguel a terceiros 
que, em sequência, são vendidos, conforme descrito no item 68A do Pronunciamento Técnico 
CPC 27 - Ativo Imobilizado, são fluxos de caixa advindos das atividades operacionais. Os 
recebimentos de aluguéis e das vendas subsequentes de tais ativos são também fluxos de caixa 
das atividades operacionais. 

 
15.  A entidade pode manter títulos e empréstimos para fins de negociação imediata ou futura (dealing 

or trading purposes), os quais, no caso, são semelhantes a estoques adquiridos especificamente 
para revenda. Dessa forma, os fluxos de caixa advindos da compra e venda desses títulos são 
classificados como atividades operacionais. Da mesma forma, as antecipações de caixa e os 
empréstimos feitos por instituições financeiras são comumente classificados como atividades 
operacionais, uma vez que se referem à principal atividade geradora de receita dessas entidades. 

 
Atividades de investimento 
 
16.  A divulgação em separado dos fluxos de caixa advindos das atividades de investimento é 

importante em função de tais fluxos de caixa representarem a extensão em que os dispêndios de 
recursos são feitos pela entidade com a finalidade de gerar lucros e fluxos de caixa no futuro. 
Somente desembolsos que resultam em ativo reconhecido nas demonstrações contábeis são 
passíveis de classificação como atividades de investimento. Exemplos de fluxos de caixa 
advindos das atividades de investimento são: 
 
(a) pagamentos em caixa para aquisição de ativo imobilizado, intangíveis e outros ativos de longo 

prazo. Esses pagamentos incluem aqueles relacionados aos custos de desenvolvimento 
ativados e aos ativos imobilizados de construção própria; 

 
(b) recebimentos de caixa resultantes da venda de ativo imobilizado, intangíveis e outros ativos 

de longo prazo; 
 
(c) pagamentos em caixa para aquisição de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida 

de outras entidades e participações societárias em joint ventures (exceto aqueles pagamentos 
referentes a títulos considerados como equivalentes de caixa ou aqueles mantidos para 
negociação imediata ou futura); 

(d) recebimentos de caixa provenientes da venda de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de 
dívida de outras entidades e participações societárias em joint ventures (exceto aqueles 
recebimentos referentes aos títulos considerados como equivalentes de caixa e aqueles 
mantidos para negociação imediata ou futura); 

 
(e) adiantamentos em caixa e empréstimos feitos a terceiros (exceto aqueles adiantamentos e 
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empréstimos feitos por instituição financeira); 
 
(f) recebimentos de caixa pela liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos 

concedidos a terceiros (exceto aqueles adiantamentos e empréstimos de instituição 
financeira); 

 
(g) pagamentos em caixa por contratos futuros, a termo, de opção e swap, exceto quando tais 

contratos forem mantidos para negociação imediata ou futura, ou os pagamentos forem 
classificados como atividades de financiamento; e 

 
(h) recebimentos de caixa por contratos futuros, a termo, de opção e swap, exceto quando tais 

contratos forem mantidos para negociação imediata ou venda futura, ou os recebimentos 
forem classificados como atividades de financiamento. 

 
 Quando um contrato for contabilizado como proteção (hedge) de posição identificável, os fluxos 

de caixa do contrato devem ser classificados do mesmo modo como foram classificados os fluxos 
de caixa da posição que estiver sendo protegida. 

 
Atividades de financiamento 
 
17.  A divulgação separada dos fluxos de caixa advindos das atividades de financiamento é importante 

por ser útil na predição de exigências de fluxos futuros de caixa por parte de fornecedores de 
capital à entidade. Exemplos de fluxos de caixa advindos das atividades de financiamento são: 
 
(a) caixa recebido pela emissão de ações ou outros instrumentos patrimoniais; 
 
(b) pagamentos em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade; 
 
(c) caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimos, notas promissórias, outros títulos de 

dívida, hipotecas e outros empréstimos de curto e longo prazos; 
 
(d) amortização de empréstimos e financiamentos; e 
 
(e) pagamentos em caixa pelo arrendatário para redução do passivo relativo a arrendamento 

mercantil financeiro. 
 

Apresentação dos fluxos de caixa das atividades operacionais 
 
18.  A entidade deve apresentar os fluxos de caixa das atividades operacionais, usando 

alternativamente: 
 
(a) o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos 

brutos são divulgadas; ou 
 
(b) o método indireto, segundo o qual o lucro líquido ou o prejuízo é ajustado pelos efeitos de 

transações que não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos ou apropriações 
por competência sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais passados 
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ou futuros, e pelos efeitos de itens de receita ou despesa associados com fluxos de caixa das 
atividades de investimento ou de financiamento. 

 
19.  Pelo método direto, as informações sobre as principais classes de recebimentos brutos e de 

pagamentos brutos podem ser obtidas alternativamente: 
 
(a) dos registros contábeis da entidade; ou 
 
(b) pelo ajuste das vendas, dos custos dos produtos, mercadorias ou serviços vendidos (no caso de 

instituições financeiras, pela receita de juros e similares e despesa de juros e encargos e 
similares) e outros itens da demonstração do resultado ou do resultado abrangente referentes 
a: 
 

(i)  variações ocorridas no período nos estoques e nas contas operacionais a receber e a pagar; 
 

(ii)  outros itens que não envolvem caixa; e 
 

(iii)  outros itens tratados como fluxos de caixa advindos das atividades de investimento e de 
financiamento. 

 
20.  De acordo com o método indireto, o fluxo de caixa líquido advindo das atividades operacionais é 

determinado ajustando o lucro líquido ou prejuízo quanto aos efeitos de: 
 
(a) variações ocorridas no período nos estoques e nas contas operacionais a receber e a pagar; 
 
(b) itens que não afetam o caixa, tais como depreciação, provisões, tributos diferidos, ganhos e 

perdas cambiais não realizados e resultado de equivalência patrimonial quando aplicável; e 
 
(c) todos os outros itens tratados como fluxos de caixa advindos das atividades de investimento e 

de financiamento. 
 
 Alternativamente, o fluxo de caixa líquido advindo das atividades operacionais pode ser 

apresentado pelo método indireto, mostrando-se as receitas e as despesas divulgadas na 
demonstração do resultado ou resultado abrangente e as variações ocorridas no período nos 
estoques e nas contas operacionais a receber e a pagar. 

 
20A.  A conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais deve ser 

fornecida, obrigatoriamente, caso a entidade use o método direto para apurar o fluxo líquido das 
atividades operacionais. A conciliação deve apresentar, separadamente, por categoria, os 
principais itens a serem conciliados, à semelhança do que deve fazer a entidade que usa o método 
indireto em relação aos ajustes ao lucro líquido ou prejuízo para apurar o fluxo de caixa líquido 
das atividades operacionais. 

 
Apresentação dos fluxos de caixa das atividades de investimento e de financiamento 
 
21.  A entidade deve apresentar separadamente as principais classes de recebimentos brutos e 

pagamentos brutos advindos das atividades de investimento e de financiamento, exceto quando os 
fluxos de caixa, nas condições descritas nos itens 22 e 24, forem apresentados em base líquida. 
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Apresentação dos fluxos de caixa em base líquida 
 
22.  Os fluxos de caixa advindos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento 

podem ser apresentados em base líquida nas situações em que houver: 
 
(a) recebimentos de caixa e pagamentos em caixa em favor ou em nome de clientes, quando os 

fluxos de caixa refletirem mais as atividades dos clientes do que as da própria entidade; e 
(b) recebimentos de caixa e pagamentos em caixa referentes a itens cujo giro seja rápido, os 

montantes sejam expressivos e os vencimentos sejam de curto prazo. 
 
23.  Exemplos de recebimentos de caixa e pagamentos em caixa referentes ao item 22(a) são: 

 
(a) movimentação (depósitos e saques) em contas de depósitos à vista de banco; 
 
(b) recursos mantidos para clientes por entidade de investimento; e 
 
(c) aluguéis cobrados em nome de terceiros e pagos inteiramente aos proprietários dos imóveis. 

 
23A. Exemplos de recebimentos de caixa e pagamentos em caixa referentes ao item 22(b) são os 

adiantamentos destinados a, e o reembolso de: 
 
(a) pagamentos e recebimentos relativos a cartões de crédito de clientes; 
 
(b) compra e venda de investimentos; e 
 
(c) outros empréstimos tomados a curto prazo, como, por exemplo, os que têm vencimento em 

três meses ou menos, contados a partir da respectiva contratação. 
 
24. Os fluxos de caixa advindos de cada uma das seguintes atividades de instituição financeira podem 

ser apresentados em base líquida: 
 
(a) recebimentos de caixa e pagamentos em caixa pelo aceite e resgate de depósitos a prazo fixo; 
 
(b) depósitos efetuados em outras instituições financeiras ou recebidos de outras instituições 

financeiras;  
 
(c) adiantamentos e empréstimos de caixa feitos a clientes, e a amortização desses adiantamentos 

e empréstimos. 
 
Fluxos de caixa em moeda estrangeira 
 
25.  Os fluxos de caixa advindos de transações em moeda estrangeira devem ser registrados na moeda 

funcional da entidade pela aplicação, ao montante em moeda estrangeira, das taxas de câmbio 
entre a moeda funcional e a moeda estrangeira observadas na data da ocorrência do fluxo de 
caixa. 
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26.  Os fluxos de caixa de controlada no exterior devem ser convertidos pela aplicação das taxas de 
câmbio entre a moeda funcional e a moeda estrangeira observadas na data da ocorrência dos 
fluxos de caixa. 

 
27.  Os fluxos de caixa que estejam expressos em moeda estrangeira devem ser apresentados de 

acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 02 - Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e 
Conversão de Demonstrações Contábeis. Esse Pronunciamento Técnico permite o uso de taxa de 
câmbio que se aproxime da taxa de câmbio vigente. Por exemplo, a taxa de câmbio média 
ponderada para um período pode ser utilizada para o registro de transações em moeda estrangeira 
ou para a conversão dos fluxos de caixa de controlada no exterior. Entretanto, o Pronunciamento 
Técnico CPC 02 não permite o uso de taxa de câmbio ao término do período de reporte quando da 
conversão dos fluxos de caixa de controlada no exterior.  

 
28.  Ganhos e perdas não realizados resultantes de mudanças nas taxas de câmbio de moedas 

estrangeiras não são fluxos de caixa. Todavia, o efeito das mudanças nas taxas de câmbio sobre o 
caixa e equivalentes de caixa, mantidos ou devidos em moeda estrangeira, é apresentado na 
demonstração dos fluxos de caixa, a fim de conciliar o caixa e equivalentes de caixa no começo e 
no fim do período. Esse valor é apresentado separadamente dos fluxos de caixa das atividades 
operacionais, de investimento e de financiamento e inclui as diferenças, se existirem, caso tais 
fluxos de caixa tivessem sido divulgados às taxas de câmbio do fim do período. 

 
29.  (Eliminado) 
 
30.  (Eliminado) 
 
Juros e dividendos 
 
31.  Os fluxos de caixa referentes a juros, dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos e pagos 

devem ser apresentados separadamente. Cada um deles deve ser classificado de maneira 
consistente, de período a período, como decorrentes de atividades operacionais, de investimento 
ou de financiamento. 

 
32.  O montante total dos juros pagos durante o período é divulgado na demonstração dos fluxos de 

caixa, quer tenha sido reconhecido como despesa na demonstração do resultado, quer tenha sido 
capitalizado, conforme o Pronunciamento Técnico CPC 20 – Custos de Empréstimos. 

33.  Os juros pagos e recebidos e os dividendos e os juros sobre o capital próprio recebidos são 
comumente classificados como fluxos de caixa operacionais em instituições financeiras. Todavia, 
não há consenso sobre a classificação desses fluxos de caixa para outras entidades. Os juros pagos 
e recebidos e os dividendos e os juros sobre o capital próprio recebidos podem ser classificados 
como fluxos de caixa operacionais, porque eles entram na determinação do lucro líquido ou 
prejuízo. Alternativamente, os juros pagos e os juros, os dividendos e os juros sobre o capital 
próprio recebidos podem ser classificados, respectivamente, como fluxos de caixa de 
financiamento e fluxos de caixa de investimento, porque são custos de obtenção de recursos 
financeiros ou retornos sobre investimentos. 

 
34.  Os dividendos e os juros sobre o capital próprio pagos podem ser classificados como fluxo de 

caixa de financiamento porque são custos da obtenção de recursos financeiros. Alternativamente, 
os dividendos e os juros sobre o capital próprio pagos podem ser classificados como componente 
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dos fluxos de caixa das atividades operacionais, a fim de auxiliar os usuários a determinar a 
capacidade de a entidade pagar dividendos e juros sobre o capital próprio utilizando os fluxos de 
caixa operacionais. 

 
34A.  Este Pronunciamento encoraja fortemente as entidades a classificarem os juros, recebidos ou 

pagos, e os dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos como fluxos de caixa das 
atividades operacionais, e os dividendos e juros sobre o capital próprio pagos como fluxos de 
caixa das atividades de financiamento. Alternativa diferente deve ser seguida de nota 
evidenciando esse fato.  

 
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido 
 
35.  Os fluxos de caixa referentes ao imposto de renda (IR) e contribuição social sobre o lucro líquido 

(CSLL) devem ser divulgados separadamente e devem ser classificados como fluxos de caixa das 
atividades operacionais, a menos que possam ser identificados especificamente como atividades 
de financiamento e de investimento. 

 
36.  Os tributos sobre o lucro (IR e CSLL) resultam de transações que originam fluxos de caixa que 

são classificados como atividades operacionais, de investimento ou de financiamento na 
demonstração dos fluxos de caixa. Embora a despesa com impostos possa ser prontamente 
identificável com as atividades de investimento ou de financiamento, torna-se, às vezes, 
impraticável identificar os respectivos fluxos de caixa dos impostos, que podem, também, ocorrer 
em período diferente dos fluxos de caixa da transação subjacente. Portanto, os impostos pagos são 
comumente classificados como fluxos de caixa das atividades operacionais. Todavia, quando for 
praticável identificar o fluxo de caixa dos impostos com uma determinada transação, da qual 
resultem fluxos de caixa que sejam classificados como atividades de investimento ou de 
financiamento, o fluxo de caixa dos impostos deve ser classificado como atividade de 
investimento ou de financiamento, conforme seja apropriado. Quando os fluxos de caixa dos 
impostos forem alocados em mais de uma classe de atividade, o montante total dos impostos 
pagos no período também deve ser divulgado. 

 
Investimento em controlada, coligada e empreendimento controlado em conjunto  
 
37.  Quando o critério contábil de investimento em coligada ou controlada basear-se no método da 

equivalência patrimonial ou no método de custo, a entidade investidora fica limitada a apresentar, 
na demonstração dos fluxos de caixa, os fluxos de caixa entre a própria entidade investidora e a 
entidade na qual participe (por exemplo, coligada ou controlada), representados, por exemplo, por 
dividendos e por adiantamentos. 

 
38.  A entidade que apresenta seus interesses (participações societárias, principalmente) em entidade 

controlada em conjunto (ver Pronunciamento Técnico CPC 19 – Investimento em 
Empreendimento Controlado em Conjunto (Joint Venture)), utilizando a consolidação 
proporcional, deve incluir em sua demonstração consolidada dos fluxos de caixa sua participação 
proporcional nos fluxos de caixa da entidade controlada em conjunto. A entidade que apresenta 
referidos interesses, utilizando o método da equivalência patrimonial deve incluir, em sua 
demonstração dos fluxos de caixa, os fluxos de caixa referentes a seus investimentos na entidade 
controlada em conjunto e as distribuições de lucros e outros pagamentos ou recebimentos entre a 
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entidade e a entidade controlada em conjunto. 
 
Alteração da participação em controlada e em outros negócios 
 
39.  Os fluxos de caixa agregados advindos da obtenção ou da perda de controle de controladas ou 

outros negócios devem ser apresentados separadamente e classificados como atividades de 
investimento. 

 
40.  A entidade deve divulgar, de modo agregado, com relação tanto à obtenção quanto à perda do 

controle de controladas ou outros negócios durante o período, cada um dos seguintes itens: 
 
(a) o montante total pago para obtenção do controle ou o montante total recebido na perda do 

controle; 
(b) a parcela do montante total de compra paga ou de venda recebida em caixa e em equivalentes 

de caixa; 
 
(c) o montante de caixa e equivalentes de caixa de controladas ou de outros negócios sobre o qual 

o controle foi obtido ou perdido; e 
 
(d) o montante dos ativos e passivos, exceto caixa e equivalentes de caixa, das controladas e de 

outros negócios sobre o qual o controle foi obtido ou perdido, resumido pelas principais 
classificações. 

 
41.  A apresentação separada dos efeitos dos fluxos de caixa resultantes da obtenção ou da perda de 

controle de controladas ou de outros negócios, em linhas específicas da demonstração, juntamente 
com a apresentação separada dos montantes dos ativos e passivos adquiridos ou alienados, 
possibilita a distinção desses fluxos de caixa dos fluxos de caixa advindos de outras atividades 
operacionais, de investimento e de financiamento. Os efeitos dos fluxos de caixa decorrentes da 
perda de controle não devem ser deduzidos dos efeitos decorrentes da obtenção do controle. 

 
42.  O montante agregado de caixa pago ou recebido em contrapartida à obtenção ou à perda do 

controle de controladas ou de outros negócios deve ser apresentado na demonstração dos fluxos 
de caixa, líquido do saldo de caixa ou equivalentes de caixa adquirido ou alienado como parte 
dessas transações, eventos ou mudanças de circunstâncias. 

 
42A.  Os fluxos de caixa advindos de mudanças no percentual de participação em controlada, que não 

resultem na perda do controle, devem ser classificados como fluxos de caixa das atividades de 
financiamento. 

 
42B.  As mudanças no percentual de participação em controlada que não resultem na perda de controle, 

tais como compras ou vendas subsequentes de instrumentos patrimoniais da controlada pela 
controladora, devem ser tratadas contabilmente como transações de capital (ver Pronunciamentos 
Técnicos CPC 35 – Demonstrações Separadas e CPC 36 – Demonstrações Consolidadas). 
Portanto, os fluxos de caixa resultantes devem ser classificados da mesma forma que outras 
transações entre sócios ou acionistas, conforme descrito no item 17. 
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Transação que não envolve caixa ou equivalentes de caixa 
 
43.  Transações de investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa ou equivalentes de 

caixa devem ser excluídas da demonstração dos fluxos de caixa. Tais transações devem ser 
divulgadas nas notas explicativas às demonstrações contábeis, de modo que forneçam todas as 
informações relevantes sobre essas atividades de investimento e de financiamento. 

 
44.  Muitas atividades de investimento e de financiamento não têm impacto direto sobre os fluxos de 

caixa correntes, muito embora afetem a estrutura de capital e de ativos da entidade. A exclusão de 
transações que não envolvem caixa ou equivalentes de caixa da demonstração dos fluxos de caixa 
é consistente com o objetivo de referida demonstração, visto que tais itens não envolvem fluxos 
de caixa no período corrente. Exemplos de transações que não envolvem caixa ou equivalente de 
caixa são: 
 
(a) a aquisição de ativos, quer seja pela assunção direta do passivo respectivo, quer seja por meio 

de arrendamento financeiro; 
 
(b) a aquisição de entidade por meio de emissão de instrumentos patrimoniais; e 
 
(c) a conversão de dívida em instrumentos patrimoniais. 

 
Componentes de caixa e equivalentes de caixa 
 
45.  A entidade deve divulgar os componentes de caixa e equivalentes de caixa e deve apresentar uma 

conciliação dos montantes em sua demonstração dos fluxos de caixa com os respectivos itens 
apresentados no balanço patrimonial. 

 
46.  Em função da variedade de práticas de gestão de caixa e de produtos bancários ao redor do 

mundo, e com vistas a atentar para o Pronunciamento Técnico CPC 26 – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, a entidade deve divulgar a política que adota na determinação da 
composição do caixa e equivalentes de caixa. 

 
47.  O efeito de qualquer mudança na política para determinar os componentes de caixa e equivalentes 

de caixa, como, por exemplo, a mudança na classificação dos instrumentos financeiros 
previamente considerados como parte da carteira de investimentos da entidade, deve ser 
apresentado de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança 
de Estimativa e Retificação de Erro. 

 
Outras divulgações 
 
48.  A entidade deve divulgar, acompanhados de comentário da administração, os saldos significativos 

de caixa e equivalentes de caixa mantidos pela entidade que não estejam disponíveis para uso 
pelo grupo. 

49.  Existem várias circunstâncias nas quais os saldos de caixa e equivalentes de caixa mantidos pela 
entidade não estão disponíveis para uso do grupo. Entre os exemplos estão saldos de caixa e 
equivalentes de caixa mantidos por controlada que opere em país no qual se apliquem controles 
cambiais ou outras restrições legais que impeçam o uso generalizado dos saldos pela controladora 
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ou por outras controladas. 
 
50.  Informações adicionais podem ser relevantes para que os usuários entendam a posição financeira 

e a liquidez da entidade. A divulgação de tais informações, acompanhada de comentário da 
administração, é encorajada e pode incluir: 
 
(a) o montante de linhas de crédito obtidas, mas não utilizadas, que podem estar disponíveis para 

futuras atividades operacionais e para satisfazer compromissos de capital, indicando 
restrições, se houver, sobre o uso de tais linhas de crédito; 

 
(b) o montante agregado dos fluxos de caixa de cada uma das atividades operacionais, de 

investimento e de financiamento, referentes às participações societárias em empreendimentos 
controlados em conjunto apresentados mediante o uso da consolidação proporcional; 

 
(c) o montante agregado dos fluxos de caixa que representam aumentos na capacidade 

operacional, separadamente dos fluxos de caixa que são necessários apenas para manter a 
capacidade operacional; 

 
(d) o montante dos fluxos de caixa advindos das atividades operacionais, de investimento e de 

financiamento de cada segmento de negócios passível de reporte (ver Pronunciamento 
Técnico CPC 22 – Informações por Segmento); 

 
(e) os montantes totais dos juros e dividendos e juros sobre o capital próprio, pagos e recebidos, 

separadamente, bem como o montante total do imposto de renda e da contribuição social 
sobre o lucro líquido pagos, neste caso destacando os montantes relativos à tributação da 
entidade (item 20). 

 
51.  A divulgação separada dos fluxos de caixa que representam aumentos na capacidade operacional 

e dos fluxos de caixa que são necessários para manter a capacidade operacional é útil ao permitir 
ao usuário determinar se a entidade está investindo adequadamente na manutenção de sua 
capacidade operacional. A entidade que não investe adequadamente na manutenção de sua 
capacidade operacional pode estar prejudicando a futura lucratividade em favor da liquidez 
corrente e da distribuição de lucros aos proprietários. 

 
52.  A divulgação dos fluxos de caixa por segmento de negócios permite aos usuários obter melhor 

entendimento da relação entre os fluxos de caixa do negócio como um todo e os de suas partes 
componentes, e a disponibilidade e variabilidade dos fluxos de caixa por segmento de negócios. 

 
52A.  As demonstrações contábeis não devem divulgar o valor dos fluxos de caixa por ação. Nem o 

fluxo de caixa líquido nem quaisquer de seus componentes substituem o lucro líquido como 
indicador de desempenho da entidade, como a divulgação do fluxo de caixa por ação poderia 
sugerir. 

 
Disposições transitórias 
 
53.  (Eliminado) 
 
54.  (Eliminado) 
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55.  (Eliminado) 
 
56.  (Eliminado) 
 
Revogação de outro pronunciamento 
 
57.  Este Pronunciamento Técnico substitui o CPC 03 (R1) – Demonstração dos Fluxos de Caixa, 

aprovado em 08.01.2010. 
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Exemplos ilustrativos 
 
Estes exemplos ilustrativos acompanham, mas não são parte integrante do Pronunciamento Técnico CPC 
03. 
 
A.  Demonstração dos fluxos de caixa de entidade que não é instituição financeira 
 
1.  Os exemplos mostram somente os saldos do período corrente. Os saldos correspondentes do 

período anterior devem ser apresentados de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 26 – 
Apresentação das Demonstrações Contábeis. 

 
2.  As informações extraídas da demonstração do resultado e do balanço patrimonial são fornecidas 

para mostrar como se chegou à elaboração da demonstração dos fluxos de caixa pelo método 
direto e pelo método indireto. Nem a demonstração do resultado tampouco o balanço patrimonial 
são apresentados em conformidade com os requisitos de divulgação e apresentação das 
demonstrações contábeis. 

 
3.  As seguintes informações adicionais são também relevantes para a elaboração da demonstração 

dos fluxos de caixa: 
 

• Todas as ações da controlada foram adquiridas por $ 590. Os valores justos dos ativos adquiridos 
e dos passivos assumidos foram os que seguem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• $ 250 foram obtidos mediante emissão de ações e outros $ 250 por meio de empréstimo a longo 

prazo. 
 

• A despesa de juros foi de $ 400, dos quais $ 170 foram pagos durante o período. Além disso, $ 
100 relativos à despesa de juros do período anterior foram pagos durante o período. 

• Foram pagos dividendos de $ 1.200. 
• O passivo com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, no início e no fim do 

período, foi de $ 1.000 e $ 400, respectivamente. Durante o período, fez-se uma provisão de mais 
$ 200. O imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos foi de $ 100. 

• Durante o período, o grupo adquiriu ativos imobilizados (terrenos, fábricas e equipamentos) ao 
custo total de $ 1.250, dos quais $ 900 por meio de arrendamento financeiro. Pagamentos em 
caixa de $ 350 foram feitos para compra de imobilizado. 

Estoques $ 100 

Contas a receber $ 100 

Caixa $ 40 

Ativo imobilizado (terrenos, fábricas, equipamentos, etc.) $ 650 

Contas a pagar $ 100 

Dívida de longo prazo $ 200 
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• Parte do imobilizado, registrado ao custo de $ 80 e depreciação acumulada de $ 60, foi vendida 
por $ 20. 

• Contas a receber no final de 20X2 incluíam juros a receber de $ 100. 
• Foram recebidos juros de $ 200 e dividendos (líquidos de imposto na fonte de $ 100) de $ 200. 
• Foram pagos durante o período $ 90 de arrendamento mercantil. 

 
 
 

 
(a) A entidade não reconheceu quaisquer componentes de outros resultados ou resultados abrangentes no 
período findo em 20X2 
 
 

Demonstração consolidada do resultado para o período findo em 20X2(a) 

Vendas $ 30.650 

CMV (26.000) 

Lucro bruto 4.650 

Despesa com depreciação (450) 

Despesas de venda e administrativas (910) 

Despesa de juros (400) 

Resultado de equivalência patrimonial 500 

Perda cambial (40) 

Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social 3.350 

Imposto de renda e contribuição social (300) 

Lucro líquido $ 3.050 

Balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 20X2 
  20X2  20X1 

Ativos     
Caixa e equivalentes de caixa  230  160 
Contas a receber  1.900  1.200 
Estoques  1.000  1.950 
Investimentos  2.500  2.500 
Ativo imobilizado ao custo 3.730  1.910  
Depreciação acumulada (1.450)  (1.060)  
Ativo imobilizado líquido  2.280  850 
Total do ativo  $ 7.910  $ 6.660 
     
Passivos     
Contas a pagar  250  1.890 
Juros a pagar  230  100 
Provisão para IR e CSLL  400  1.000 
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(a) Esse valor também poderia ser apresentado no fluxo de caixa das atividades operacionais. 

Dívida a longo prazo  2.300  1.040 
Total do passivo  3.180  4.030 
     
Patrimônio Líquido     
Capital social  1.500  1.250 
Lucros acumulados  3.230  1.380 
Total do patrimônio líquido  4.730  2.630 
Total do passivo e PL  $ 7.910  $ 6.660 

Demonstração dos fluxos de caixa pelo método direto (item 18a)  
  20X2 
Fluxos de caixa das atividades operacionais   
Recebimentos de clientes 30.150  
Pagamentos a fornecedores e empregados (27.600)  
Caixa gerado pelas operações 2.550  
Juros pagos (270)  
Imposto de renda e contribuição social pagos (800)  
Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos (100)  
   
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  $ 1.380 
   
Fluxos de caixa das atividades de investimento   
Aquisição da controlada X, líquido do caixa obtido na aquisição 
(Nota A) (550)  

Compra de ativo imobilizado (Nota B) (350)  
Recebimento pela venda de equipamento 20  
Juros recebidos 200  
Dividendos recebidos 200  
   
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento  $ (480) 
   
Fluxos de caixa das atividades de financiamento   
Recebimento pela emissão de ações  250  
Recebimento por empréstimo a longo prazo 250  
Pagamento de passivo por arrendamento (90)  
Dividendos pagos (a) (1.200)  
   
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento  $ (790) 
   
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  $ 110 
   
Caixa e equivalentes de caixa no início do período (Nota C)  $ 120 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período (Nota C)  $ 230 
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(a) Esse valor também poderia ser apresentado no fluxo de caixa das atividades operacionais. 

Demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto (item 18b)  
  20X2 
Fluxos de caixa das atividades operacionais   
Lucro líquido antes do IR e CSLL 3.350  
Ajustes por:   
Depreciação 450  
Perda cambial 40  
Resultado de equivalência patrimonial (500)  
Despesas de juros 400  
 3.740  
Aumento nas contas a receber de clientes e outros (500)  
Diminuição nos estoques 1.050  
Diminuição nas contas a pagar – fornecedores (1.740)  
Caixa gerado pelas operações 2.550  
Juros pagos (270)  
Imposto de renda e contribuição social pagos (800)  
Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos (100)  
   
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  $ 1.380 
   
Fluxos de caixa das atividades de investimento   
Aquisição da controlada X, líquido do caixa obtido na aquisição 
(Nota A) 

(550)  

Compra de ativo imobilizado (Nota B) (350)  
Recebimento pela venda de equipamento 20  
Juros recebidos 200  
Dividendos recebidos 200  
   
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento  $ (480) 
   
Fluxos de caixa das atividades de financiamento   
Recebimento pela emissão de ações  250  
Recebimento por empréstimos a longo prazo 250  
Pagamento de passivo por arrendamento (90)  
Dividendos pagos (a) (1.200)  
   
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento  $ (790) 
   
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  $ 110 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período (Nota C)  $ 120 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período (Nota C)  $ 230 
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Notas explicativas sobre a demonstração dos fluxos de caixa (métodos direto e indireto) 
 
A. OBTENÇÃO DO CONTROLE DE INVESTIDA 
 
Durante o período, o Grupo obteve o controle da controlada X. Os valores justos dos ativos adquiridos e 
dos passivos assumidos são apresentados a seguir, em $: 
 
 

Caixa 40 
Estoques 100 
Contas a receber 100 
Ativo imobilizado 650 
Contas a pagar – fornecedores (100) 
Dívida a longo prazo (200) 
Preço total de compra liquidada em caixa 590 
Caixa adquirido da controlada X (40) 
Caixa pago pela obtenção do controle de X líquido do caixa adquirido 550 

 
 
B. ATIVO IMOBILIZADO 
 
Durante o período, o Grupo adquiriu ativo imobilizado ao custo total de $ 1.250, dos quais $ 900 por 
meio de arrendamento financeiro. Pagamentos em caixa de $ 350 foram feitos para aquisição de 
imobilizado. 
 
C. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 
Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário disponível na entidade, saldos mantidos em 
bancos e aplicações financeiras de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração 
dos fluxos de caixa compreendem: 
 

 20X2  20X1 
    
Numerário disponível e saldos em bancos 40  25 
Aplicações financeiras de curto prazo 190  135 
Caixa e equivalentes de caixa conforme apresentado previamente 230  160 
Efeito de variações nas taxas de câmbio -   (40) 
Caixa e equivalentes de caixa ajustados $ 230  $ 120 

 
 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período incluem depósitos em bancos de $ 100, mantidos por 
uma controlada, os quais não são livremente passíveis de remessa à companhia holding controladora por 
motivos de restrições cambiais. 
 
O Grupo tem linhas de crédito disponíveis para utilização no valor de $ 2.000, dos quais $ 700 poderão 
ser utilizados somente para expansão futura. 
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D. INFORMAÇÃO POR SEGMENTO 
 

 Segmento A  Segmento B  Total 
Fluxos de caixa de:      
Atividades operacionais 1.520  (140)  1.380 
Atividades de investimento (640)  160  (480) 
Atividades de financiamento (570)  (220)  (790) 
 $ 310  $ (200)  $ 110 

 
 
APRESENTAÇÃO ALTERNATIVA (MÉTODO INDIRETO) 
 
Como alternativa, na demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto, o lucro operacional antes 
das mudanças no capital circulante é, por vezes, demonstrado como segue: 
 

Receitas, excluído o resultado de equivalência patrimonial 30.650  

Despesas operacionais, excluída a depreciação (26.910)  

   

Lucro operacional antes das mudanças no capital circulante  $ 3.740 
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B.  Demonstração dos fluxos de caixa para instituição financeira 
 
1.  O exemplo mostra somente os saldos do período corrente. Os saldos comparativos do período 

anterior devem ser apresentados, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 26 – 
Apresentação das Demonstrações Contábeis. 

 
2.      O exemplo é apresentado conforme o método direto. 

  20X2 
Fluxo de caixa das atividades operacionais   
Juros e comissões recebidas 28.447  
Juros pagos (23.463)  
Recuperação de empréstimos anteriormente baixados como perda  237  
Pagamentos a empregados e fornecedores (997)  
 4.224  
(Aumento) diminuição em ativos operacionais:   
Recursos de curto prazo (650)  
Depósitos compulsórios  234  
Adiantamentos a clientes (288)  
Aumento líquido em contas a receber de cartões de crédito (360)  
Outros títulos negociáveis a curto prazo (120)  

   
Aumento (diminuição) em passivos operacionais:   
Depósitos de clientes 600  
Certificados de depósito negociáveis (200)  
Caixa líquido das atividades operacionais antes do IR e da CSLL 3.440  
Imposto de renda e contribuição social pagos (100)  
Caixa líquido das atividades operacionais  $ 3.340 
   
Fluxos de caixa das atividades de investimento   
Venda de controlada Y 50  
Dividendos recebidos 200  
Juros recebidos 300  
Produto da venda de títulos (títulos não negociáveis) 1.200  
Compra de títulos (títulos não negociáveis) (600)  
Compra de ativo imobilizado (500)  
Caixa líquido das atividades de investimento  $ 650 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento   

Emissão de instrumento de dívida 1.000  
Emissão de ações preferenciais por controlada 800  
Amortização de empréstimo a longo prazo (200)  
Redução líquida em outros empréstimos (1.000)  
Dividendos pagos (400)  
Caixa líquido das atividades de financiamento  $ 200 
Efeitos da variação das taxas de câmbio sobre o caixa e equivalentes de caixa  $ 600 
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  $ 4.790 
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  $ 4.050 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período  $ 8.840 
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NOTA EXPLICATIVA AO PRONUNCIAMENTO 
 
NE1.  Esta nota explicativa acompanha, mas não é parte integrante do Pronunciamento. Destina-se esta 

nota a evidenciar situações em que o Pronunciamento possui certas diferenças com relação às 
Normas Internacionais de Contabilidade emitidas pelo IASB e, após isso, comentá-las. 

 
NE2.  No item 18 do Pronunciamento não é dada preferência ao método direto ou ao método indireto na 

apresentação da Demonstração dos Fluxos de Caixa. O IASB menciona, nesse item, sua 
preferência pelo método direto e o incentiva. 

 
NE3.  O item 20A não existe na versão do IASB; assim, essa exigência existe no Brasil, mas não 

necessariamente em outras jurisdições. 
 
NE4.  O item 34A não existe na versão do IASB; assim, essa exigência existe no Brasil, mas não 

necessariamente em outras jurisdições. 
 
NE4.  O item 50(e) não existe na versão do IASB; assim, essa exigência existe no Brasil, mas não 

necessariamente em outras jurisdições. 
 
NE5.  O item 52A não existe na versão do IASB; assim, essa exigência existe no Brasil, mas não 

necessariamente em outras jurisdições. 
 
NE6.  O IASB, por meio do seu documento denominado Statement of Best Practice: Working 

Relationships between the IASB and other Accounting Standard-Setters, admite que as jurisdições 
limitem as opções por ele dadas, bem como que as jurisdições façam exigências de informações 
adicionais às requeridas por ele e declara que isso não impede que as demonstrações contábeis 
assim elaboradas possam ser declaradas como estando conforme as Normas Internacionais de 
Contabilidade por ele emitidas. 

 
NE7.  Assim, a existência das diferenças comentadas nos itens NE2 a NE5 não faz com que as 

demonstrações dos fluxos de caixa elaboradas conforme este Pronunciamento não estejam em 
conformidade com as normas do IASB. 
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Demonstrativo	  de	  Resultados	  

Ano	  1 Ano	  2 Ano	  3 Ano	  4 Ano	  5 Ano	  6 Ano	  7 Ano	  8 Ano	  9 Ano	  10
FATURAMENTO	  BRUTO 294.167.401	  	   299.070.390	  	   306.533.936	  	   314.184.995	  	   322.028.278	  	   328.953.382	  	   333.849.211	  	   338.818.351	  	   343.861.899	  	   348.980.969	  	  
Faturamento	  de	  Vendas 292.167.401	  	  	  	   297.070.390	  	  	  	   304.533.936	  	  	  	   312.184.995	  	  	  	   320.028.278	  	  	  	   326.953.382	  	  	  	   331.849.211	  	  	  	   336.818.351	  	  	  	   341.861.899	  	  	  	   346.980.969	  	  	  	  
Faturamento	  de	  Royalties 2.000.000	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.000.000	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.000.000	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.000.000	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.000.000	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.000.000	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.000.000	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.000.000	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.000.000	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.000.000	  	  	  	  	  	  	  	  	  

IMPOSTOS (53.876.977)	  	  	  	  	  	  	  	   (54.781.110)	  	  	  	  	  	  	  	   (56.157.421)	  	  	  	  	  	  	  	   (57.568.311)	  	  	  	  	  	  	  	   (59.014.647)	  	  	  	  	  	  	  	   (60.291.667)	  	  	  	  	  	  	  	   (61.194.480)	  	  	  	  	  	  	  	   (62.110.812)	  	  	  	  	  	  	  	   (63.040.865)	  	  	  	  	  	  	  	   (63.984.844)	  	  	  	  	  	  	  	  
MATÉRIAS-‐PRIMAS (78.956.811)	  	  	  	  	  	  	  	   (79.488.679)	  	  	  	  	  	  	  	   (80.678.950)	  	  	  	  	  	  	  	   (81.887.044)	  	  	  	  	  	  	  	   (83.113.227)	  	  	  	  	  	  	  	   (84.357.772)	  	  	  	  	  	  	  	   (85.620.953)	  	  	  	  	  	  	  	   (86.903.049)	  	  	  	  	  	  	  	   (88.204.343)	  	  	  	  	  	  	  	   (89.525.122)	  	  	  	  	  	  	  	  
DESPESAS	  VARIÁVEIS	  DE	  VENDAS (36.344.291)	  	  	  	  	  	  	  	   (32.523.934)	  	  	  	  	  	  	  	   (33.341.060)	  	  	  	  	  	  	  	   (34.178.715)	  	  	  	  	  	  	  	   (35.037.415)	  	  	  	  	  	  	  	   (35.795.591)	  	  	  	  	  	  	  	   (36.331.597)	  	  	  	  	  	  	  	   (36.875.630)	  	  	  	  	  	  	  	   (37.427.809)	  	  	  	  	  	  	  	   (37.988.256)	  	  	  	  	  	  	  	  
Comissões (9.459.535)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (9.618.279)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (9.859.927)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (10.107.646)	  	  	  	  	  	  	  	   (10.361.589)	  	  	  	  	  	  	  	   (10.585.804)	  	  	  	  	  	  	  	   (10.744.317)	  	  	  	  	  	  	  	   (10.905.203)	  	  	  	  	  	  	  	   (11.068.498)	  	  	  	  	  	  	  	   (11.234.239)	  	  	  	  	  	  	  	  
Fretes (18.068.734)	  	  	  	  	  	  	  	   (13.941.687)	  	  	  	  	  	  	  	   (14.291.955)	  	  	  	  	  	  	  	   (14.651.024)	  	  	  	  	  	  	  	   (15.019.114)	  	  	  	  	  	  	  	   (15.344.113)	  	  	  	  	  	  	  	   (15.573.877)	  	  	  	  	  	  	  	   (15.807.082)	  	  	  	  	  	  	  	   (16.043.778)	  	  	  	  	  	  	  	   (16.284.019)	  	  	  	  	  	  	  	  
Despesas	  de	  Marketing (5.894.349)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (5.993.264)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (6.143.838)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (6.298.195)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (6.456.430)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (6.596.141)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (6.694.912)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (6.795.162)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (6.896.913)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (7.000.188)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Inadimplência (2.921.674)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (2.970.704)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (3.045.339)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (3.121.850)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (3.200.283)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (3.269.534)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (3.318.492)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (3.368.184)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (3.418.619)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (3.469.810)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

CUSTOS	  DE	  PRODUÇÃO (81.934.395)	  	  	  	  	  	  	  	   (90.065.864)	  	  	  	  	  	  	  	   (97.808.394)	  	  	  	  	  	  	  	   (103.127.472)	  	  	  	  	  	   (108.818.886)	  	  	  	  	  	   (113.847.444)	  	  	  	  	  	   (117.068.350)	  	  	  	  	  	   (120.401.988)	  	  	  	  	  	   (123.852.303)	  	  	  	  	  	   (127.423.379)	  	  	  	  	  	  

Margem	  de	  Contribuição 43.054.928	  	  	  	  	   42.210.803	  	  	  	  	   38.548.112	  	  	  	  	   37.423.454	  	  	  	  	   36.044.102	  	  	  	  	   34.660.907	  	  	  	  	   33.633.830	  	  	  	  	   32.526.872	  	  	  	  	   31.336.580	  	  	  	  	   30.059.368	  	  	  	  	  

DESPESAS	  ADMINISTRATIVAS	  E	  COMERCIAIS (22.930.096)	  	  	  	  	  	  	  	   (26.444.320)	  	  	  	  	  	  	  	   (29.886.976)	  	  	  	  	  	  	  	   (32.381.068)	  	  	  	  	  	  	  	   (34.944.746)	  	  	  	  	  	  	  	   (37.384.542)	  	  	  	  	  	  	  	   (39.486.503)	  	  	  	  	  	  	  	   (40.609.532)	  	  	  	  	  	  	  	   (41.254.368)	  	  	  	  	  	  	  	   (41.921.772)	  	  	  	  	  	  	  	  
DESPESAS	  FINANCEIRAS	  OPERACIONAIS (20.717.530)	  	  	  	  	  	  	  	   (21.614.367)	  	  	  	  	  	  	  	   (18.737.470)	  	  	  	  	  	  	  	   (15.621.004)	  	  	  	  	  	  	  	   (13.688.590)	  	  	  	  	  	  	  	   (8.398.758)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (3.761.702)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (2.937.166)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (2.937.166)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (2.937.166)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
DESPESAS	  FINANCEIRAS	  PASSIVOS (8.107.926)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (6.515.715)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (5.476.283)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (4.333.955)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (3.738.239)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (3.447.416)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (3.139.042)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (2.806.569)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (2.448.115)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (2.061.648)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
DEPRECIAÇÕES	  E	  AMORTIZAÇÕES (8.199.600)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (8.199.600)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (8.199.600)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (8.199.600)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (8.199.600)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (8.199.600)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (8.199.600)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (8.199.600)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (8.199.600)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (8.199.600)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
OUTRAS	  RECEITAS	  OPERACIONAIS 18.720.228	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   26.275.516	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   32.183.039	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   33.883.185	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   35.681.419	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   37.250.027	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   38.236.503	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   39.252.307	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   40.298.387	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   41.375.724	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Resultado	  Antes	  do	  IRPJ	  e	  CSLL 1.820.004	  	  	  	  	  	  	   5.712.318	  	  	  	  	  	  	   8.430.821	  	  	  	  	  	  	   10.771.012	  	  	  	  	   11.154.345	  	  	  	  	   14.480.617	  	  	  	  	   17.283.487	  	  	  	  	   17.226.312	  	  	  	  	   16.795.718	  	  	  	  	   16.314.905	  	  	  	  	  

IRPJ (431.001)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (1.404.080)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (2.083.705)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (2.668.753)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (2.764.586)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (3.596.154)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (4.296.872)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (4.282.578)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (4.174.930)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (4.054.726)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
CSLL (163.800)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (514.109)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (758.774)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (969.391)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (1.003.891)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (1.303.256)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (1.555.514)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (1.550.368)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (1.511.615)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (1.468.341)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Resultado	  Operacional	  Líquido 1.225.202	  	  	  	  	  	  	   3.794.130	  	  	  	  	  	  	   5.588.342	  	  	  	  	  	  	   7.132.868	  	  	  	  	  	  	   7.385.868	  	  	  	  	  	  	   9.581.207	  	  	  	  	  	  	   11.431.101	  	  	  	  	   11.393.366	  	  	  	  	   11.109.174	  	  	  	  	   10.791.837	  	  	  	  	  



Ano	  1 Ano	  2 Ano	  3 Ano	  4 Ano	  5 Ano	  6 Ano	  7 Ano	  8 Ano	  9 Ano	  10

Atividades	  Operacionais (238.204.175,17) (236.905.079,35) (223.936.391,16) (181.284.097,92) (142.416.890,64) (54.683.933,56) 16.092.492,29 37.435.973,37 37.005.451,78 36.509.791,86

Recebimento	  de	  Duplicatas 25.306.754,47 29.536.488,99 49.239.594,52 97.665.656,24 143.865.065,28 234.894.956,97 308.337.795,06 334.632.424,23 339.613.291,71 344.668.743,14
(-‐)	  Pagamentos	  a	  Fornecedores (92.881.720,30) (86.707.682,95) (88.568.422,98) (89.885.714,57) (91.222.597,52) (92.579.363,22) (94.589.899,42) (96.006.296,97) (97.443.903,80) (98.903.037,47)
(-‐)	  Pagamentos	  Industrialização (1.157.215,41) (1.113.026,95) (1.129.552,60) (1.146.466,62) (1.163.633,91) (1.181.058,27) (1.198.743,54) (1.216.693,63) (1.234.912,51) (1.253.404,20)
(-‐)	  Pagamentos	  Energia	  Elétrica (27.058.100,33) (26.572.173,40) (26.839.185,01) (27.102.571,08) (27.369.901,12) (27.641.234,19) (27.916.630,22) (28.196.150,06) (28.479.855,45) (28.767.809,07)
(-‐)	  Pagamento	  Despesas	  Sobre	  Vendas (33.422.617,40) (29.553.230,07) (30.295.720,40) (31.056.864,92) (31.837.132,30) (32.526.057,28) (33.013.105,35) (33.507.446,52) (34.009.190,00) (34.518.446,64)
(-‐)	  Folha	  de	  Pagamento (54.353.043,59) (54.172.787,51) (58.194.817,76) (62.268.455,00) (66.627.246,85) (70.478.388,53) (72.945.132,13) (75.498.211,75) (78.140.649,16) (80.875.571,88)
(-‐)	  Gastos	  Gerais	  de	  Fabricação (15.821.561,48) (15.821.561,48) (15.821.561,48) (15.821.561,48) (15.821.561,48) (15.821.561,48) (15.821.561,48) (15.821.561,48) (15.821.561,48) (15.821.561,48)
(-‐)	  Despesas	  Comerciais (3.202.672,81) (3.202.672,81) (3.202.672,81) (3.202.672,81) (3.202.672,81) (3.202.672,81) (3.202.672,81) (3.202.672,81) (3.202.672,81) (3.202.672,81)
(-‐)	  Despesas	  Administrativas (8.401.296,43) (10.401.296,43) (12.401.296,43) (13.901.296,43) (15.401.296,43) (16.901.296,43) (18.401.296,43) (18.901.296,43) (18.901.296,43) (18.901.296,43)
(-‐)	  Despesas	  Bancárias (2.937.166,18) (2.937.166,18) (2.937.166,18) (2.937.166,18) (2.937.166,18) (2.937.166,18) (2.937.166,18) (2.937.166,18) (2.937.166,18) (2.937.166,18)
(-‐)	  Despesas	  Financeiras (17.575.454,89) (18.882.108,95) (15.800.303,83) (12.683.837,87) (10.751.423,65) (5.461.591,52) (824.535,53) 0,00 0,00 0,00

Desconto	  de	  títulos (15.863.671,63) (16.634.270,10) (15.643.365,30) (12.683.837,87) (10.751.423,65) (5.461.591,52) (824.535,53) 0,00 0,00 0,00
Fomentos (1.711.783,26) (2.247.838,84) (156.938,53) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-‐)	  Impostos	  a	  Pagar (6.700.080,82) (17.077.861,61) (17.985.286,21) (18.943.147,21) (19.947.323,64) (20.848.500,62) (21.394.559,69) (21.908.955,01) (22.436.632,10) (22.977.985,11)

Atividades	  de	  Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição	  de	  Imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-‐)	  Venda	  de	  Imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Atividades	  de	  Financiamentos 238.204.175,17 237.915.556,92 229.939.987,27 183.011.279,47 140.493.167,93 80.899.048,76 (8.417.698,49) (14.169.875,88) (14.270.746,84) (14.373.128,25)

Aporte	  de	  Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Novos	  Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fomentos 54.762.624,97 58.369.435,06 4.483.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Descontos	  de	  Duplicatas 262.121.154,58 266.489.717,66 249.768.124,02 200.733.741,23 154.614.237,68 94.871.625,26 5.652.794,60 0,00 0,00 0,00
Amortizações	  Operacionais (61.859.450,74) (71.377.502,35) (10.663.082,68) (3.920.428,52) (172.711,33) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-‐)	  Fomentos (48.908.093,11) (64.223.966,92) (4.483.958,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-‐)	  Extraconcursais (11.440.892,81) (4.564.167,16) (3.589.756,41) (2.841.525,08) (172.711,33) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-‐)	  Novos	  Empréstimos (1.510.464,83) (2.589.368,27) (2.589.368,27) (1.078.903,45) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-‐)	  Outros	  Passivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizações	  Passivo (16.820.153,63) (15.566.093,44) (13.649.012,07) (13.802.033,24) (13.948.358,42) (13.972.576,51) (14.070.493,09) (14.169.875,88) (14.270.746,84) (14.373.128,25)
(-‐)	  Recuperação	  Judicial (13.024.538,20) (9.422.914,56) (7.393.508,86) (7.393.508,86) (7.393.508,86) (7.393.508,86) (7.393.508,86) (7.393.508,86) (7.393.508,86) (7.393.508,86)
(-‐)	  Tributário (3.795.615,43) (6.143.178,88) (6.255.503,20) (6.408.524,38) (6.554.849,56) (6.579.067,64) (6.676.984,22) (6.776.367,01) (6.877.237,97) (6.979.619,38)

(+)	  Saldo	  Inicial	  de	  Caixa 0,00 0,00 1.010.477,57 7.014.073,68 8.741.255,23 6.817.532,53 33.032.647,72 40.707.441,52 63.973.539,02 86.708.243,96
	  =	  Saldo	  Final	  de	  Caixa 0,00 1.010.477,57 7.014.073,68 8.741.255,23 6.817.532,53 33.032.647,72 40.707.441,52 63.973.539,02 86.708.243,96 108.844.907,58

















































































 

 

REGISTRO 

N.º 
DATA MARCA TIPO CLASSE 

002.086.344 02/04/2008 TK Mista 24/20 

003.790.622 17/07/2008 TEKA Nominativa 23/10 

003.794.970 25/07/2008 TEKA Nominativa 20/35 

003.889.459 03/02/1999 TEKA Nominativa 25/10.20.30 

006.276.598 10/04/2006 TK-TEKA Mista 23/10 

006.276.610 10/04/2006 TK-TEKA Mista 24/20 

006.276.636 10/04/2006 TK-TEKA Mista 25/10.20.30 

006.336.116 10/06/2006 TEKA-WALK Nominativa 24/10.20 

006.860.133 10/02/1999 TEKA Mista 24/10 

007.527.055 25/07/2008 TEKA Nominativa 24/20 

007.527.063 25/07/2008 TEKA Nominativa 25/10 

810.553.830 12/07/2003 TK TEKA Mista 40/70 

815.682.344 11/08/2002 
TEKA 

IMPORT 
Mista 40/15 

815.682.352 11/08/2002 
TEKA 

EXPORT 
Mista 40/15 

816.544.239 17/08/2003 TEKA Mista NCL 27 

816.544.271 17/08/2003 TEKA Mista NCL 23 

816.544.280 17/08/2003 TEKA Mista 24/10.20 

816.544.298 17/08/2003 TEKA Mista 25/10.20.30 

816.544.301 24/08/2003 TEKA Mista 20/35 

817.544.046 09/07/2006 TEKINHA Nominativa 25/10.20.30 



817.544.054 21/11/2005 TEKINHA Nominativa 24/10.20 

817.707.700 08/10/2006 
GOLDEN 

TEKA 
Nominativa 24/10.20 

818.330.252 15/04/2007 ECOTEKA Nominativa 24/10.20 

818.334.690 08/04/2007 TEKA Mista 24/10.20 

818.334.703 08/04/2007 TEKA Mista 24/10.20 

818.641.428 14/10/2007 TEKA Mista 24/10.20 

818.641.436 14/10/2007 TEKA Mista 25/10.20.30 

818.641.444 11/11/2007 TEKA Mista 40/15.70 

818.741.236 21/10/2007 TEKA Mista 24/10.20.30 

818.741.244 21/10/2007 TEKA Mista 27/10.20 

818.741.252 10/03/1998 TEKA Mista 40/15 

818.741.260 21/10/2007 TEKA Mista 27/10.20 

818.741.350 21/10/2007 TEKA Mista 25/10.20.30 

820.306.797 27/08/2002 

TEKA-

MASTER 

FITNESS 

Nominativa NCL 25 

820.910.660 14/11/2006 TEKADRY Nominativa 24/10.20 

820.910.678 29/08/2006 TEKADRY Nominativa 27/10.20 

820.910.686 27/11/2007 TEKADRY Nominativa 25/10.20.30 

822.461.820 10/01/2006 

TEKA-

MASTER 

FITNESS 

Nominativa NCL 24 

900.443.219 10/08/2007 TEKA TWIST Mista NCL 24 

     

 

 

 



 

PROCESSOS: 

 

PROCESSO N.º DATA MARCA TIPO CLASSE 

829.924.957 09/10/2008 
TEKA 

PROTECT 
Nominativa NCL 24 

830.135.472 23/04/2009 
TEKA 

NAUTICA 
Nominativa NCL 24 

830.135.480 23/04/2009 TEKA YACHT Nominativa NCL 24 

830.135.499 23/04/2009 
TEKA 

YACHTING 
Nominativa NCL 24 

830.135.502 23/04/2009 
TEKA 

MARINE 
Nominativa NCL 24 

900.556.099 15/10/2007 TEKA Mista NCL 20 

     

 

 


















