
Página1 
 

 
 
 
 
 

 
ADITAMENTO AO PLANO DE 

RECUPERAÇÃOJUDICIAL 
 
 
 
 
 

ANGEL’S SERVIÇOS TECNICOS EIRELI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
Dezembro/2018 

 







Página2 
 

 

Diante das conversas havidas com os credores e correspondenteobjetivo 

de atender às demandaspor modificações no Plano de 

RecuperaçãoJudicial (“PRJ”) apresentado em 25/04/2018 e em 

atendimento, ainda, ao que deliberado na AGC realizada em 

05/11/2018, serve o presente instrumento para apresentar à nova 

deliberação as seguintes ALTERAÇÕES AO PLANO DE 

RECUPERAÇÃOJUDICIAL: 

 

1 – NOVA PROPOSTA DE PAGAMENTO 

 

O presente aditivo tem por finalidade consolidar as novas modalidades 

de pagamento em substituição àquelas previstas no item 5.2 do PRJ e 

seus subitens 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4, que passam a ter a seguinte 

redação: 

 
5.2. Critério de Pagamento dos Credores 

 

Dividiram-se os credores em 4 (quatro) Grupos - Trabalhistas, Com Garantia, 

Quirografários e ME e EPP, que, respeitadas as condições do PRJ, serão pagos da 

seguinte forma: 

 
5.2.1. CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS 

Os Credores Trabalhistas (Classe I) poderão optar por receber por uma das seguintes 

modalidades: 

A. Pagamento do valor integral reconhecido no quadro geral de credores, mediante 

recebimento, ao seu tempo e por qualquer meio, de 60% (sessenta por cento) dos 

valores derivados dos créditos detidos pela Recuperanda em face de Suderj e 

Prefeitura Municipal de Campos já ajuizados (total estimado em cerca de R$ 

27.000.000,00; processos nºs 0041631-57.2016.8.19.0001 e 00248863-
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80.2017.8.19.0014). Caso o valor total dos créditos trabalhistas optantes por esta 

modalidade de pagamento supere a quantia dos citados créditos, a empresa deverá 

apresentar outro dentre seus precatórios com menor prazo de recebimento. 

B. Com deságio de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor dos créditos reconhecidos 

no quadro geral de credores e liquidação dos saldos daí apurados em até 12 (doze) 

meses, com atualização pela taxa de TR. 

C. Através de critérios definidos pela Coordenadoria de Apoio à Efetividade 

Processual (CAEP) ou equivalente do TRT-1ª REGIÃO, conforme procedimento a 

ser deferido em Plano Especial de Execução - PEE ou outro de igual natureza, 

segundo os critérios de viabilidade e elegibilidade deste Órgão especializado. 

 

A opção deverá ser manifestada no prazo improrrogável de trinta dias contados da 

assembleia que aprovar o Plano de Recuperação Judicial, através de correspondência ao 

Sr. Administrador Judicial. A não manifestação dos credores no prazo acima fixado será 

considerada como opção pela modalidade A de pagamento. 

Serão abatidos dos valores dos respectivos créditos, eventuais depósitos, de natureza 

recursal ou não, que estejam disponibilizados nas respectivas reclamações trabalhistas em 

favor de cada credor, ficando autorizado o levantamento por estes, até o limite de seus 

créditos. 

 
5.2.2. CLASSE II - CREDORESCOM GARANTIA 

Os Credores com Garantia (Classe II) receberão da seguinte forma: 

A. Pagamento do valor integral reconhecido no quadrogeral de credores, ematé10 

(dez) anos, tendo 01 (um) primeiro ano de carência de principal, através de 

parcelasmensais e escalonadas com atualização pelataxa de TR + 1,00 % ao mês, 

observados os parâmetros abaixo: 

� Para atualização da dívida a valor presente no momento do início dos 

pagamentos será considerada a correção pela  TR+0,2% ao mês; 
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� No período de carência, serão pagos os juros mensais incidentes sobre o valor 

do principal trazido a valor presente; 

� Amortização mensal do principal a partir do segundo ano, conforme tabela 

abaixo: 

Período % Amortização 

1º ano  0% 

2º ano  4% 

3º ano  5% 

4º ano  8% 

5º ano  8% 

6º ano  8% 

7º ano  8% 

8º ano  12% 

9º ano  15% 

10º ano  32% 

Total 100% 

 

� Na ocorrência do recebimento por qualquer meio de valores derivados dos 

créditos da Recuperanda junto à Faetec, Suderj e Prefeitura Municipal de 

Campos já ajuizados (processos nºs 0163766-37.2017.8.19.0001, 0041631-

57.2016.8.19.0001 e 00248863-80.2017.8.19.0014), será destinada a utilização 

de 40% (quarenta por cento) do valor total recebido para a amortização do 

débito dos credores desta Classe II. 

 

5.2.3. CLASSE III - CREDORES QUIROGRÁFARIOS 

Os Credores Quirografários (Classe III) poderão optar por receber por uma das seguintes 

modalidades: 
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A. Com deságio de 50% (cinquenta porcento) sobre o valor dos créditos reconhecidos 

no quadro geral de credores e liquidação dos saldos daí apurados em até 06 (seis) 

anos, após 01 (um) ano de carência, através de parcelasmensais e sucessivas, com 

atualização pelataxa de TR + 0,5% ao mês, por meio de amortização constante 

(SAC). 

B. Em parcela única no valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), renunciando 

neste caso, em caráter irrevogável e irretratável, ao recebimento de eventual saldo 

a ser paga em até 30 dias. 

A opção deverá ser manifestada no prazo improrrogável de trinta dias contados da 

assembleia que aprovar o Plano de Recuperação Judicial, através de correspondência ao 

Sr. Administrador Judicial. A não manifestação dos credores no prazo acima fixado será 

considerada como opção pela modalidade B de pagamento. 

 

5.2.4. CLASSE IV - CREDORES ME E EPP 

Os Credores da Classe IV poderão optar por receber por uma das seguintes modalidades: 

A. Com deságio de 50% (cinquenta porcento) sobre o valor dos créditos reconhecidos 

no quadro geral de credores e liquidação dos saldos daí apurados ematé 01 (um) 

anos, após 01 (um) ano de carência, através de parcelas mensais e sucessivas, com 

atualização pelataxa de TR + 0,5% ao mês, por meio de amortização constante 

(SAC). 

B. Em parcela única no valor máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais), renunciando 

neste caso, em caráter irrevogável e irretratável, ao recebimento de eventual saldo 

a ser paga em até 30 dias. 

A opção deverá ser manifestada no prazo improrrogável de trinta dias contados da 

assembleia que aprovar o Plano de Recuperação Judicial, através de correspondência ao 

Sr. Administrador Judicial. A não manifestação dos credores no prazo acima fixado será 

considerada como opção pela modalidade B de pagamento. 
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2 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Os pagamentos serão efetuados, sempre, mediante crédito em conta 

corrente do respectivo credor. O credor deverá indicar ao administrador 

judicial, até 30 (trinta) dias após a decisão de homologação do plano, a 

respectiva conta bancária para depósito, valendo o comprovante de 

depósito e/ou transferência bancária como recibo dequitação do aludido 

pagamento. Caso o credor não indique a conta corrente para depósito, o 

valor do crédito ficará em caixa da(s) Recuperanda(s) até a efetiva 

indicação da conta corrente sem que isso implique em descumprimento 

de qualquer obrigação. 

 
Caso se faça necessário viabilizar ou incrementar as receitas 

operacionais com vias à preservação do regular cumprimento das 

obrigações assumidas neste plano, e/ou diante da constatação de 

interesse por parte de outros agentes de mercado na aquisição de 

unidades produtivas das Recuperandas, em conjunto ou separadamente, 

fica autorizada a criação de uma ou mais Sociedades Subsidiárias ou 

UPI’s (Unidades Produtivas isoladas) para transferência da respectiva 

operação a ser a esta vinculada com seus correspondentes atestados e 

certificados técnicos quando for o caso.  

 
Referidas sociedades poderão ser operadas pelas próprias Recuperandas 

ou poderão ser destinadas à venda dentro do modelo previsto na Lei 

11.101/05, revertendo os valores derivados da operação e/ou venda da 

nova unidade para o cumprimento das obrigações concursais. 

 
A fixação do preço de venda e/ou condições de aquisição poderão se dar 

por qualquer das modalidades previstas nos artigos 60 e seu § 1º, 141 e 

seus incisos e parágrafos e 142, seus incisos e parágrafos, combinados, 

da Lei 11.101/05, dando-se sempre prévia ciência aos credores. 
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O presente termo “Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial” passa a 

fazer parte integrante do Plano de Recuperação já apresentado e 

publicado para os devidos fins legais com modificação de seus itens 5.2, 

5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4, ficando inalteradas e plenamente válidas 

todas as demais disposições do plano original que não se choquem com 

o presente instrumento. 

 

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018. 

 
 

ANGEL’S SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI 

“Em Recuperação Judicial” 




