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 Glossário 
AGC Assembleia Geral de Credores 

AJ Administradora Judicial 

BP Balanço Patrimonial 

DRE Demonstração do Resultado do Exercício 

LRE 

Lei 11.101 de 9 de fevereiro de 2005, que regula a 

recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do 

empresário e da sociedade empresária 

PL Patrimônio Líquido 

PRJ Plano de Recuperação Judicial 

Recuperanda O Diário do Norte do Paraná - Editora Central Ltda. 

RJ Recuperação Judicial 

RMA Relatório Mensal de Atividades 

 Cronograma processual 
Seq. Data Evento 

1 04/11/2016 Pedido de recuperação judicial 

3 08/11/2016 Distribuição 

11 10/11/2016 Deferimento do processamento 

14 16/11/2016 Juntada do Termo de Compromisso da AJ 

40 02/12/2016 Publicação do edital do art. 52, § 1° (“edital do devedor”) 

68 14/12/2016 
Comprovante de envio das correspondências do art. 22, I, “a” da 

LRE 

74 23/12/2016 1º RMA 

83 11/02/2017 Apresentação do PRJ 

117 27/01/2017 2º RMA 

166 27/02/2017 3º RMA 

200 22/03/2017 Publicação do edital do art. 53, parágrafo único (“edital do plano”) 

219 30/03/2017 4º RMA 

265 27/04/2017 5º RMA 

257 24/04/2017 Apresentação da relação de credores da AJ (art. 7º) 

 10/05/2017 Fim do prazo para apresentar objeção ao plano 

275 30/05/2017 6º RMA 

280 30/06/2017 7º RMA 

283 28/07/2017 8º RMA 

 23/08/2017 Publicação do edital art. 7º, § 2º (“edital do AJ”) 
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286 31/08/2017 9º RMA 

 06/09/2017 Fim do prazo para apresentação de Impugnação de Crédito 

304 29/09/2017 10º RMA 

 27/10/2017 Publicação do edital do art. 36 (“edital da AGC”) 

330 31/10/2017 11º RMA 

344 30/11/2017 12º RMA 

355 07/12/2017 Ata da 1ª Convocação AGC 
359 14/12/2017 Ata da 2ª Convocação AGC  

365 21/12/2017 13º RMA 

395 30/01/2018 14º RMA 

480 19/02/2018 Aditivo ao PRJ 

  
Eventos futuros 

 20/03/2018 Continuação da 2ª Convocação AGC 

  Fim do prazo de suspensão das ações e execuções contra o 

devedor (art. 6º, § 4° - stay period) – Com a Homologação do PRJ 

   

Considerações iniciais 
O administrador judicial é órgão auxiliar da justiça e de confiança do juiz, 

que ao assumir as suas funções compromete-se a bem e fielmente desempenhar o 

cargo, com as responsabilidades a ele inerentes. O principal dever do administrador 

judicial na recuperação judicial consiste em fiscalizar as atividades do devedor e o 

cumprimento do plano de recuperação judicial, com a apresentação ao juiz, para 

juntada aos autos, de relatório mensal das atividades do devedor. 

O RMA reúne e sintetiza informações processuais, operacionais e 

financeiras da empresa, com o objetivo de trazer ao juiz, aos credores e aos demais 

interessados um relato transparente e objetivo dos principais fatos ocorridos no 

período analisado. 

As informações apresentadas no RMA são baseadas em informações 

contábeis, financeiras e operacionais apresentadas pela Recuperanda, sob as penas 

do art. 171 da LRE, as quais não foram objeto de exame independente ou de 

procedimento de auditoria, de forma que a AJ não pode garantir ou afirmar a 

correção, a precisão ou que as informações prestadas pela Recuperanda estejam 

completas e apresentem todos os dados relevantes. 

Como também, são baseadas nas informações coletadas pela AJ em visita 

às instalações da empresa, da análise da movimentação processual. 

O período objeto de análise processual e operacional corresponde ao mês 

de fevereiro/2018. 

Os principais documentos e informações completas e atualizadas acerca da 

recuperação judicial podem ser consultados no endereço eletrônico 

http://www.valorconsultores.com.br/processo/1/editora-central-ltda-jornal-diario-

norte-parana. 

 

Informações preliminares 
Sobre a Recuperanda 

A Recuperanda tem sede e único estabelecimento na Av. Mauá n. 1.988, na 

cidade de Maringá/PR, razão pela qual a RJ foi ajuizada e tramita em juízo da 

Comarca da Região Metropolitana de Maringá – Foro Central de Maringá/PR, nos 

termos do art. 3º da LRE. Suas atividades tiveram início no ano de 1974 e vêm sendo 

realizadas de maneira contínua desde então. 

http://www.valorconsultores.com.br/processo/1/editora-central-ltda-jornal-diario-norte-parana
http://www.valorconsultores.com.br/processo/1/editora-central-ltda-jornal-diario-norte-parana
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A sua principal atividade empresarial consiste na edição de mídia impressa 

no formato jornal e de mídia online em portal próprio para a divulgação de notícias 

regionais e nacionais, classificados e comunicação institucional. A confecção da 

mídia impressa é realizada em parque gráfico e em imóvel próprio.  

As atividades empresariais secundárias consistem na impressão de material 

de autoria de terceiros em seu parque gráfico e na promoção e realização e eventos 

relacionados com sua atividade principal. 

Na data do pedido de recuperação judicial a Recuperanda distribuía jornais 

impressos em Maringá e em outros 66 municípios da região. 

Entre o período de 2008 a 2012 a Recuperanda foi a empresa jornalística 

que mais cresceu em circulação no Paraná, aumento de 10,79% frente a retração 

de 5,56% da gazeta do Povo e 4,83% da Folha de Londrina1. No ano de 2009 

alcançou a maior tiragem dentre os jornais do estado (petição inicial, p. 08). 

Atualmente, Recuperanda é o terceiro maior jornal em tiragem no Paraná, 

figurando atrás dos jornais Gazeta do Povo e Folha de Londrina, conforme 

informado na petição inicial (petição inicial, p. 25, dados do IVC – Instituto 

Verificador de Comunicação): 

                                                           
1 http://maringa.odiario.com/maringa/2012/11/circulacao-de-o-diario-e-a-que-mais-
cresce-no-parana/706694/  

 

 

Razões da crise econômico-financeira 
 A Recuperanda aponta como razões da crise econômico-financeira que a 

levaram a pedir recuperação judicial a crise estrutural da mídia impressa frente ao 

aumento da demanda por mídia online, a qual afeta periódicos nacionais e 

estrangeiros e a crise conjuntural política e econômica atravessada pelo país, cujos 

reflexos foram: 

 Diminuição de tiragem com queda de assinaturas e de vendas avulsas; 
 Diminuição de receitas advindas de classificados com perda de espaço para 

sites gratuitos de classificados (ex. OLX, Desapega e Meu Carro Novo); 
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 Diminuição de receitas advindas de publicidade; 
 Aumento de despesas financeiras com juros sobre empréstimos e 

financiamentos, sob desconto de títulos, juros de mora, descontos 
concedidos e despesas bancárias; 

 Aumento no custo para captação de recursos no período entre 2013 e 2016; 
 Comprometimento do fluxo de caixa. 

 

Atividades realizadas pela AJ 
As atividades desenvolvidas pelo AJ no período foram: 

 Atendimento e prestação de informações a credores que demandaram a AJ 
via e-mail, telefone ou presencialmente; 

 Visitas à sede da Recuperanda, nos dias 09, 16 e 22/02/2018, ocasiões em 
que se reuniu com o sócio Sr. Josué Tadashi Endo, com o Sr. Rivelino 

Roberto de Souza (setor administrativo) e com o Sr. César Luis de Carvalho 
(diretor comercial), para colher informações acerca das atividades 
comerciais e contabilidade da empresa para subsidiar este relatório. 
 

Acompanhamento processual 
O pedido de recuperação judicial foi ajuizado no dia 04/11/2016 e teve 

seu processamento deferido por decisão do dia 10/11/2016.  

A decisão que defere o processamento da recuperação judicial (art. 52, 

LRE) irradia inúmeros efeitos sobre a Recuperanda e seus credores, dentre os quais, 

para efeito do presente relatório:  

 Suspensão das ações e execuções contra a Recuperanda pelo prazo de 180 
dias (art. 6º, § 4º, LRE), ressalvando-se (i) as ações que demandarem quantia 
ilíquida (art. 6º, § 1º, LRE); (ii) as ações de natureza fiscal (art. 6º, § 7º, LRE 
e art. 187 CTN) e (iii) ações que demandarem demais créditos não sujeitos 

à recuperação judicial, entendidos como aqueles de natureza tributária (art. 
49, §§ 3º e 4º da LRE); 

 Início do prazo de 60 dias para apresentação do plano de recuperação 
judicial pela Recuperanda (art. 53, LRE); 

 Publicação do edital de intimação dos credores, terceiros e interessados 
sobre a existência do processo de recuperação judicial, contendo resumos 
do pedido e da decisão de deferimento e a relação nominal de credores que 
instruiu a petição inicial (art. 52, § 1º, LRE). 

O edital de aviso aos credores sobre o deferimento do processamento da 

Recuperação Judicial, a que se refere o art. 52, § 1º da LRE, foi disponibilizado no 

Diário da Justiça do Estado do Paraná na data de 01/12/2016, edição nº 1934, 

considerando-se publicado no dia 02/12/2016. 

O prazo de 15 dias úteis (art. 7º, § 1°, LRE) para os credores apresentarem 

à AJ suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados, nos 

termos do art. 9º da LRE, teve início no dia 23/01/2017(art. 231, inciso IV c/c art. 

257 do CPC) e terminou no dia 10/02/2017, conforme Decreto 1127/2016 e 

Resolução 169/2016.  

A Recuperanda apresentou o PRJ na data de 11/02/2017, o qual encontra-

se juntado na seq. 83 dos autos. 

O edital a que se refere o art. 53, parágrafo único, (“edital do plano”), foi 

disponibilizado no Diário de Justiça do Estado do Paraná na data de 22/03/2017, 

edição n° 1995, considerando-se publicado no dia 23/03/2017, tendo o prazo de 30 

dias úteis para os credores oferecem objeção ao plano de recuperação judicial se 

encerrado em 10/05/2017.  
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O edital com o quadro de credores a que se refere art. 7º, § 2º (“edital do 

AJ”) foi disponibilizado no Diário da Justiça do Estado do Paraná na data de 

22/08/2017, edição nº 2097, considerando-se publicado no dia 23/08/2017.  

O prazo de 10 dias úteis (art. 8º, da LRE) para os credores apresentarem 

ao juiz suas Impugnações de crédito, teve início no dia 24/08/2017 (art. 231, inciso 

IV c/c art. 257 do CPC) e encerrou-se no dia 06/09/2017. 

A AJ em petição de seq. 306, requereu a convocação de Assembleia Geral 

de Credores para os dias 07/12/2017 às 14:00 horas [1ª convocação] e 14/12/2017 

[2ª convocação] às 14:00 horas, no seguinte local: Auditório da Euro Administradora 

de Condomínios, localizado no 16º andar do Ed. New Tower Plaza II, a Av. João 

Paulino Vieira Filho, 625, e/ou acesso pela Avenida Duque de Caxias 882, em 

Maringá – PR, já deferido pelo Juízo (decisão mov. 311.1). 

Ato contínuo, houve a publicação do edital previsto no art. 36, da LRE, 

publicado em data de 27/10/2017, contendo local, data e hora das assembleias a 

serem realizadas em 1ª e em 2ª convocações, conforme informado. 

A 1ª convocação, realizada dia 07/12 não foi instalada, por falta de 

quorum, cuja ata pode ser constatada no mov. 355.2. Já em 2ª convocação, instalada 

a AGC (mov. 359.2), os credores decidiram pela suspensão do ato, com continuidade 

para o dia 20/03/2018, no mesmo horário e local. 

Ficou estabelecido também que a Recuperanda juntaria ao processo um 

aditivo ao PRJ, que deveria ser apresentado no processo até o dia 19/02/2018, o 

que foi cumprido pela Recuperanda, com a juntada do aditivo na seq. 480. 

Os editais publicados até a presente data, bem como o plano de 

recuperação judicial e demais documentos importantes podem ser consultados 

também no endereço: http://www.valorconsultores.com.br/processo/1/editora-

central-ltda-jornal-diario-norte-parana. 

 

Informações operacionais 
As informações operacionais foram obtidas através de contato da AJ com 

representantes da Recuperanda durante a visita realizada às suas instalações, por 

telefone e via e-mail. 

Nas visitas realizadas nos dias 09, 16 e 22/02/2018 foi possível constar in 

loco que a Recuperanda vem realizando suas atividades normalmente.  

O parque gráfico opera na parte da noite para impressão do jornal cuja 

circulação se dará no dia seguinte, com início da rodagem após o encerramento da 

edição. O funcionamento do parque gráfico durante o período diurno é esporádico 

e depende da demanda e contratação por terceiros para impressão de material.  

Tem-se que a venda de publicidade é a principal fonte de receitas de da 

Recuperanda, superando em quase 5 vezes a receita obtida com a venda de 

assinaturas. Apesar do impacto direto reduzido que as vendas de assinaturas e 

avulsas têm na composição do total das receitas, as vendas e consequente 

circulação do jornal impactam diretamente na venda de publicidade pela 

Recuperanda. 

http://www.valorconsultores.com.br/processo/1/editora-central-ltda-jornal-diario-norte-parana
http://www.valorconsultores.com.br/processo/1/editora-central-ltda-jornal-diario-norte-parana
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Informação operacional relevante do período 

No dia 09/02/2018 a AJ fez vistoria na sede da empresa, após a notícia da 

deflagração de greve dos funcionários do jornal. Durante esta visita, verificou-se que 

o jornal estava em funcionamento praticamente regular, com as edições circulando 

normalmente, com equipe reduzida nos departamentos de redação e comercial. 

Foi prestada a informação de que a greve é no setor de redação da 

Recuperanda, contando com a adesão de 16 (dezesseis) jornalistas. No momento da 

vistoria havia 03 funcionários trabalhando na redação. 

Igualmente, foi informado à AJ que a empresa não dispunha de recursos 

para colocar os salários em dia. Os salários vinham sendo pagos de forma parcial, 

dos menores para os maiores, na medida que houvesse disponibilidade de recursos 

em caixa, sendo que toda sexta-feira são feitos pagamentos pontuais. Os 

funcionários que estão trabalhando também estão com salários em atraso. 

Questionada pela AJ sobre questão da certidão do FGTS (CRF), a qual a 

empresa está impedida de obter em função de débitos, e que por consequência 

impede de receber por serviços já prestados para órgãos públicos, ou mesmo de 

participar de licitações, nenhuma solução foi apontada pela Recuperanda. Segundo 

a Recuperanda, para regularizar a questão, seria necessário o pagamento imediato 

de cerca de R$ 210 mil (não sujeitos a parcelamento) e mais 59 parcelas de cerca de 

R$ 9 mil. A Recuperanda teria a receber cerca de R$ 200 mil dos serviços já 

prestados, mas não recebe pela ausência de certidão. 

Foi informado que o pleito dos trabalhadores em greve é no sentido de se 

colocar em dia o 13º salário de 2017, bem como estabelecer um cronograma de 

pagamento dos atrasados e se pagar em dia os próximos salários. Não foi apontada 

nenhuma solução, sob justificativa de falta de recursos. 

Segundo a Recuperanda, a greve coloca em risco a atividade do jornal, que 

está afetando outros setores também, inclusive a área comercial, que conta 

atualmente com apenas 02 funcionários. 

No momento desta primeira vistoria, não estavam presentes o sócio 

administrador, Sr. Franklin Viera Silva, nem o sócio minoritário Sr. Josué Endo. 

Já na vistoria do dia 16/02, com a presença apenas do sócio minoritário Sr. 

Josué Endo, verificou-se a presença de 04 funcionários na redação. Na área 

comercial existia uma funcionária trabalhando, havia um outro vendedor externo e 

um terceiro em período de férias. O setor foi se esvaziando com o tempo, devido à 

falta de pagamento em dia dos salários. Os demais setores estavam funcionando 

normalmente. 

Na área onde se situa a impressora gráfica, verificou-se a existência de 

estoque (rolos de papel de impressão) suficientes para ao menos 30 dias. 

Questionado, o sócio Sr. Josué Endo, sobre a questão salarial, informou 

ainda não possuir solução ao problema, pois os meses de janeiro e fevereiro foram 

fracos de faturamento. Segundo ele, haveria uma reunião com o sindicato e os 

funcionários que estavam em greve, no dia 17/02. 
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Foi informado também que o plano de saúde dos funcionários continuava 

ativo, não tendo sido cortado. 

Na última vistoria, realizada no dia 22/02, verificou-se a presença de 07 

funcionários na redação, que informaram à AJ que as matérias/reportagens estão 

ocorrendo normalmente. A AJ respondeu a várias perguntas dos funcionários acerca 

do processo de recuperação judicial e sobre a assembleia de credores. 

A área comercial contava com apenas uma funcionária no local, com outro 

funcionário em serviço externo naquele momento, sendo este o setor mais 

prejudicado da empresa, porque os vendedores foram se desligando com o tempo. 

Na atual conjuntura, com salários atrasados, a Recuperanda não consegue contratar 

funcionários para o setor. 

Em todos os demais setores da empresa foi constatado presença de 

funcionários trabalhando.  

Enquanto foi realizada a vistoria, não estava presente o sócio administrador, 

Sr. Franklin Viera Silva. Os funcionários informaram que o veem com pouca 

frequência na empresa. 

Também não estava presente o sócio Sr. Josué Endo, que nesta data iniciou 

tratamento médico. 

O responsável no momento pelo jornal é o Direitor Comercial, Sr. César Luis 

de Carvalho, que informou que a empresa está buscando meios de solucionar a 

questão dos salários atrasados. Informou também que o jornal está funcionando e 

circulando normalmente e que o setor mais prejudicado é o “comercial”, bem como 

relatou que ainda não foi resolvido o impasse quanto a certidão do FGTS. 

Na saída da AJ da sede da Recuperanda, às 16:44hs, verificou na frente do 

jornal os trabalhadores do movimento grevista, que iriam fazer uma manifestação. 

A AJ, representada pelo Dr. Cleverson Marcel Colombo, conversou com os mesmos, 

prestando informações sobre a recuperação judicial e respondendo a perguntas 

apresentadas. 

 

Informações adicionais 

Durante a confecção dos RMA anteriores, os quais podem ser consultados 

tanto no endereço eletrônico da Recuperação Judicial no site da AJ 

(http://www.valorconsultores.com.br/processo/1/editora-central-ltda-jornal-

diario-norte-parana) quanto no processo, a Recuperanda informou à AJ quais são os 

seus principais clientes e fornecedores, bem como esclareceu quais as medidas 

imediatas adotadas para a superação da crise e as demais dificuldades que enfrenta, 

com o ajuizamento da Recuperação Judicial. 

http://www.valorconsultores.com.br/processo/1/editora-central-ltda-jornal-diario-norte-parana
http://www.valorconsultores.com.br/processo/1/editora-central-ltda-jornal-diario-norte-parana
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Quadro de funcionários 
 A seguir, quadro de funcionários de novembro de 2017, que permanece 

inalterado até a data atual: 

Novembro/2017: 

 

Para fins de comparação, abaixo temos o quadro de funcionários no mês 

seguinte ao pedido de recuperação judicial:  

 Dezembro/2016: 
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Informações Financeiras 

1.1  Balanço Patrimonial 

1.1.1   Ativo 

Os dados da evolução da Composição dos Ativos são apresentados abaixo, de forma comparativa, de janeiro a dezembro de 2017. 

 
Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Empresa O Diário. 

Os Ativos sofreram uma perda nominal de 2,1%, de novembro a dezembro de 2017. As variações nos grupos dos Ativos consideradas para análise do período serão 

demonstradas a seguir. 
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Caixa e Equivalentes a Caixa: As contas de caixa e bancos tiveram redução de 3,2% de novembro a dezembro de 2017, respectivamente R$9.760. 

Contas a receber: As contas a receber tiveram aumento de 8,2% de novembro a dezembro de 2017. A Recuperanda não efetuou desconto de duplicatas no mês de dezembro 

de 2017. O prazo médio de recebimento ficou em 62 dias. 

Adiantamentos: Os Adiantamentos tiveram redução de 14,1% de novembro a dezembro de 2017, ou seja R$104.291. 

Estoque de Produtos: Os estoques de produtos apresentaram aumento de R$5.489, entre novembro e dezembro de 2017. Com o valor de estoque apurado em dezembro a 

empresa possui estoques para 8 dias de vendas, análise efetuada com base nos custos das mercadorias vendidas no mesmo mês. 

Ativo Realizável a Longo Prazo: Houve redução de 6,4% entre novembro e dezembro de 2017. Esta redução refere-se a uma baixa na conta Terrenos para revenda no valor de 

R$ 358.938. 

Imobilizado: Não houve alteração significativa na conta de Imobilizado de Imóveis, Bens em Operação e Imobilizado em Andamento e Marcas e foi apropriado a parcela de 

depreciação acumulada do mês de dezembro de 2017. 

 

1.1.2  Passivo 
 

 
Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Empresa O Diário. 


