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Elaborado por Ugalde & Assocjados - Assessoria e Consultoria JurÍdica,
para o processo no 016/1 160007493_0, que tramjta junÍo à Meritíssima .3 Vâra
Civel da Comarca de ljuí, RS, em atendimênto aos artigo 53 ê da Lei n, i .1 ..101,
de I de Fevereiro de 2OOS e demais consectários legais, tendo como
Íecuperandas GEMA coMERcto DE VESTUÁR|O LTDA _ ME e BETTNA
COMÉRCrc DE VESTUÁRIO LTDA.
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As recuperandas, empresas conhecidas na cidade de ljuí, atuam no ramo
de vestuário desde o ãno de 2005, já contando com tradiçáo na cidade e nome
conhecido pela populaçáo em geral.

Com atuaçáo mais voltada mais especiÍicamente para o público inÍantil e
iníanto-juvenil, conta atualmente em sêu poÍtfólio de produtos com roupas,
calçados ê acessórios de mais de 30 marcas diferentes.

Após sua reslruturaçáo contam atualmente com g colaboradores os quais
obtém seu sustento das recuperandas.
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Loja cema liuí

't- Das Rêcuperandas

Conta com estruturâ privjlegiadâ e ponto estrategicamente colocado a
cerca de 20 metros da praça central da cidade, um dos principais pontos
comerciãis de üuí.
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2. Da Rêcusêracáo Judicial

a. Consideracões lniciais

O presente documento tecnico Íoi elaborado com o objetivo de atender a

Íequisito técnico legal decorrente do processo de Rêcuperação Judicial,

Proeesss no 016/116.0007493{ da 2Varc Cível - Comarca de ljuí - RS,

proposto por. GEMA COMERCTO DE VESTUÁRto LTDA - ME, cNpJ/MF sob n"
91.896-1 18/OOO,I.O3, E BETINA COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA, CNPJ/MF

sob n" 1 9.065.493/0001-76, consoante os termos dâ Lei no I 1 .1O1\2OOS.

GEMA COMÉRCIO DÊ VESTUÁR'O LTDA - ME E BETINA COMERCIO

DE VESTUÁRIO, que tem seu êndêreço na Rua do Comércio, n.158 - Centro,

üuí = R§, 98700.000, tiveram o processamento dG sua Recuperação Judicial

deferida em 21 de dezembro de 2016 e seu edital de chamamento de credores
publicado em 07 de fevereiro de 20í8_

O Plano de Recuperação Judicial ora apresentado propõe a concessào

de prazos ê condiçôes especiais para pagamento das obrigaçóes vencidas bem
como condiçôes de corrêção e patcelamentô, as quais são fundãmentais pâra a
manutenção das empresas Recuperandas.
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b. Das Clrcunstancias oue Levaram à RecuDetacâo Judicial

Conforme já referido as empÍesas em recuperaçào, âtuam no íamo de
vestuário, com Íoco especial em roupas para o público inÍantil, tendo atuacáo a
mais de treze anos na cidâde de Íuí.

As autoras são plenâmento viáveis enquanto negócio, sendo que â suâ
situação financeira de endividamento decorre de investimentos realizados nos
últimos dois anos para a abeÍura de outra loja na cidade ljuÍ, empreendimento
este que não teve viabilidade financeira gerando o endividamento pelo qual a
empresã passa.

A empresa, buscando um crescimento de mercado, e por insistências de
seus fômecedotes ábdu outíâ lojâ na cidadê, ã qual distavâ aproximádãmênte
uma quadra da antiga Estação Rodoviária da 6idade, ponto come.cialeste com
grande movimêntação o que seria um dos principais diferenciais do negócio_
Ocone que, com a transferência da EstâÉo Rodoviária, para outra localidade, o
ponto em quêstãô teve gÍandê perdas de público, não atendêndo as
necessidades de demanda do investimento.

Náo bastassem lais problemas decorrentes do mencionado investimento
a crise Ínanceira que assolou e ainda assola o país implicou em grave
diminuição no movimento dê vendas dã empresâ o que implicou em diminutçao
de sua capacidade flnanceira e impossibiljdade de pagamento das obrjgações
contraÍdas.

Buscando manter em dia seus compromÍssos as autoras renegociaÍam
dívidas, ocasião pcla qual foram Íorlemênte majorados seus débjtos com a
incidência de juros, na sua maioda excessivos, por todos os credores, fato este
que tomou seu débito impagável, nas condiçôes então estabelecidas.
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Tais renêgociaçóes de[am-se nâ totalidade em médio e curto prâzo, com
montantes de encargos ínanceiros excessivos, Íato este que toma inviável o
adimplemento em tâis condiÇôes.

O agrâvâmento de sua situação financeira implicou que esta tentasse a
qualquer custo manter suas linhas de crédito junto aos bancos que trabalhava,
restando a mesma obrigada a aumentar a capiação de recursos de curto prazo,
vindo a repactuar contratos já vigentes, com âumento d€ taxas incidentes e
majoração dos montantes de juros pagos.

As inúmeras repactuaçôes junto às entidades finanÇeiras, todas com o
intento tentar recuperar a situaçâo ínânceira das empresas em recuperaçâo,
culminando na total impossibilidade de pagamento de suas obrigações o quê
desenc€ldeou a presente RecuperaÇão Judicial.
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c. Da Decisão oue Defedu o pÍocessamento da Recuperacão Judicial

Poder Judiciário do Estâdo do Rio Grande do Sui
Número do Processo: .í.1 6.0007593-0

ComaÍca: ljuí

Órgão Julgador: 2. Vara Cível ; 1 / .Í

Julgador:

Guilherme Eugênio Mafassioli Corrêa

Despacho:

Vistos. Trata-se de pedido de RECUPERAÇÃO JUD|C|AL
ajuizado por GEMA COMÉRC|O DE VESTUÁR|O LTDA. ME e
BETINA COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS LTDA., dEVidAMENtE

qualíficadas nos autos. Declararam se tratar de empresas
atuantes no ramo de comércjo de roupas infantis e adultas, com
maiorfoco no público infanto-juvenil. Aduziram fazer parte de um
mesmo grupo econômico, em razão da sedê constituída no
mesmo endereço, do esforço mútuo nas operações, da
administraçáo única e centralizada e nos inúmeros processos
comuns. Narraram que, em razão da crise 1!nanceira que assola

. Fr1ro,-o: AFnrcd rI dêAdrt. -"3?4. I " d,oár..eino tlLr _ R:
'one. l55r 9l rG2625 . r55, ô t54 2568 L8atd"asso. ,ê dos@Atlái., orl
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o país c do investimento em uma novâ filiã|, contrâtaram

empréstimos bancários que se tornârâm impagáveis, o que

inviabilizou Íinanceiramentê o negócio. Relataram quê possuem

dez empregados, não havendo pendéncias trabalhistas'

Expuseram o quadro de sócios das empresas e a relação das

dívidâs acumuladas, que somam R$ 940.579,50. Requereram o

benefício da gratuidade judiciária ou, suessivamente, o

pagamênto das custas processuais ao linal; o defôrimento do

processamento da recuperaÉo judicial; a nomeação de

administrador judicial; a dispensa da exigência de apresentaÉo

das certidôes negativâs para atos que visem o pleno exercício e

conlinuidâde das ativldades da empresa, bem como para

viabilizat a recuperaçáo; a suspensão, por '180 dias, das açóes

e execuçóes movidas conira ãs empresas; a aulotizaçáo paÍa

áprcsentar as conlas demonsttâtivas mênsais duÍante o decurso

do feito; a intimação do Ministério Público e a comunicaçáo às

Íazendas públicas; a expedição do edital previsto pelo art.52 da

Lei n.'l1.111l15i e a concessáo dê 60 (sessenta) dias para

aprêsentação do plano d€ recuperâção judicial. É o relato. Passo

a decidir. O instituto da recuperação judiciâl tem o objetivo de

auxiliar na superaÉo da crise econômico-Íinanceira do devedor,

como Íoímâ de preservar a atividade empresarial, a fonte

produtom, o emprego dos trabalhadores e os interesse dos

credores (art.47 da Lei n.1'1.101i05). No caso, Íestou

demonstrada a crise econômica por que passam as empresas

auloras, bem como a possibilidade de recuperaÉo, ao menos

liminarmente. Os requisitos fundamentais exigidos pela Lei

n.11.101/05 (Lei de Falência e Recuperação), em seu art.51,

foram atendidos, nâo hâvendo óbice ao deferimento do

pmcessamento de recuperaÉo judicial postulado. Assim,

DÊFIRO o pedido de PROCESSAMENTo DA RECUPERAçÃO

JUDICIAL Íormulado por GEMA coMÉRclo DE vEsTUÁRlo

LTDA. ME E BETINA COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS LTDA-,

com as seguintes determinações: a) nomeio administrador

Escritório: Avenida 21deAbíll. n'374, s " ândar, centro - lui- RS

Fone: (55) 913ê2625 / (55) 91542564 !8aldêasso.iados@gmall.com
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judícialGENlL ANDREATTA, com ênderêço proÍissionâl nã Rua

Sete de Setembro, 153í, Centro, Sânto Ângelo/Rs, e-mâil

genÍl@genilandreattâ.com.br, teleÍones (55) 3312-2045 e (S5)

9961-828í, que deverá desempenhar suas funçóes na forma do

inciso ll do caput do aÍt.22 da Lei de Falências, o qual deve.á

dizer se aceita o encargo, bem como a pretensão honorária; b)

ficam as autoÍas dispensadas da apresentaçáo de cedidões

negativas para o €xêrcicio de suas atividado, exceto para

contrataçáo com o Poder Público ou para recebimento de

incentivos ou benefícios Íiscais ou creditícios, observado o
disposto no art.69 da Lei n.11.101105; c) suspendo todas as

ações ou execugões movidas contra as âutoras. cabendo às

demandantes comunicarem aos respectivos Juízos,

observando-se as exceções previslas nos ss 'lo, 20 e 70 do art_

60 destâ dâ Lei n.1 '1.í01l05 ê âs relativâs ã crédilos excetuados

na forma dos §§ 3o e 40 do art. 49 desta mesma Lei; d) determino

a suspensão do cuÍso dos prazos de prescrição das ações e

êxecuçõês em face das empresas pelo prazo improrrogável de

180 (cento e oitenta) dias, conformê o art.6o, s 40 da Lei de

Recuperaçáo e Falência; e) as requerentes deverão apresentar

mensalmente, enquanio se processar a recuperação, as conlas

demonstrativas de receitas e despesas, sob pena de destituiçáo

de seus administradores, nos termos do art.52, lV, da Lei

n.11.101/05; f) intime-se o Ministerio Público e comuniquem-se

as Fazendas Públicas, conforme art.52,V, da Lej n.11.101/05;

g) expeça-se edital, conforme previsto no art. 52, V, s1", da Lei

n.11.101/05; h) as devedoras deverão apresentar o plano de

rêcuperação no prazo impronogável de até 60 (sessenta) dias

da publicãçâo desia dacisão, observando o que dispôem os

aÍts.53 e 54 da Lei n.11.101/05, sob pena de decretação da
fâlência, nos termos do ad. 73, ll, do mêsmo diploma legal; í)
oficie-sê à Junta Comercial pâra que seja âdotadâ a providência

mencionada no art.69, pãrágrafo único, dâ LRFj j) os credores

teráo o prazo de quinze (15) dias da publicação do edjtal para
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apresentarem âs suas habilitações ao Administrador Judicial ou

as suãs divergências quanto aos créditos relacionados, na forma

do aú.7", § 1', do diploma lêgal supracitado; k) rêssalto, por iim,
que os credores terão o prazo de trinta (30) diâS para

maniÍestarem a sua objeção ao plano de recuperação da

devedora, a partir da publicação do edital a que alude o art. 70,

§ 20, da LRF, ou dê acordo com o disposto art.55, § único, do

me§mo diploma legal. ôutrossjm, defiro o pagamcnto das custas

ao Íinal. lntime-se. Cumpra-se nos termos suprâ. Diligências

legaís.

Data da consulta: 21/12,2016 Hora da consulta; 17;45:18

d. Do ro dê CÍedores

Pârâ â aprêsentaçâó do quadrô de caedores, é lêvada eff considerâção a

lista de credores apresentada pelas Recuperandas, com publicação no diário de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e coÍreçóes destas encaminhadas ao
Sr. Admjnistrador Judiciâ|. A presente recuperação conta com ssls credores.
todos dê Classe lll, quirografários, contando com um credito total de R$
'1.423.642,68 lummilháo quatrocentos e vinte e três mil seiscentos e quarenta e

dois reais e sessenta e oito centavos).

CREDOR
RECUPERANDA

TOTAT CLASSESETINA GEMA

BS 12.s20,67 A$ 722.2A4,27 Â$ 134.804,94

LMV Roupâs Ltdâ RS 75.20r,88 Â5 71.956.02 Rs 147 161,90
Gixa Econ. Federal RS 2s2 048,87 RS 252.048,87

Caixa Econ. Fêdêrâl R9 166 425,35 RS 166425.35
Câixa Econ- Federal BJ 1s 028,18 15 1s.02a,18

BANRISUL Â$ 99.629,69 R5 189.880,00 À$ 289.509,69

Luiz A,berto P. Fonsecã Rs298.829,7s R5 298.8r9,7s

R§ 119.832,00 Âs 119.832,00

R54394O7,11 R5984.235,57 RS

Mallree Malhãs Ltda

BíJna Cere2er
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3, Dos Meios dê Recuperacão da EmDresa

a, Das Reestruturacõês Operacionais e Econômicas

Tendo em vista tâl quadro de extrema dificuldade ínanceira deeonenle de

alto grau de endividamênto, as lecuperandas valeram-se de inúmeras medidas

adminislrativas buscando uma otimizaçáo dê seu negócio. Denlre êstas verjÍica-
ss:

- Fechamento da loia deficitáfia.

- Busca do aumento das vendas afavés de promoçóes e captação de
cliente§.

- Diminuição dos custos Íixos de sentido de possibilitar melhor

desemp*nho finânceirô.

- lmplementação de atividades de aumento de clientes alvo através de

vendas ativas, buscando fazer a venda ao cliente em sua residência.

- Revisáo na sistemática de compras, adquirindo mercadorias de maior
giro.

- Diminuição dos custos Íinânceiros incidentes sobre o giro Ílnanceiro,

alravés da negociaçáo junto as entidades Ílnanciadoras.

As medidas elencadas já têm apresentãdo melhoras no negócio, apesar

do quâdro de recassáo âinda muito presenle em nossa economia. Contudo face

a esperada melhora econômicã que se desenha para os próximos anos, os

resultados serão revertjdos e aprosBntarão saldos acumulados suÍicientes para

atend6r os pârcelamentos propostos para o pagamento aos credores.

Sobre os valores apresentados na projeção deste plano de recupeÍação

iudicial foram considerados os valores de fevereiro de 201g, comparativamente
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aos três anos anteriores, para gerar a projeçáo os demais mesês até o final do
plano. Contou-se com um aumento dê 10% nâs recejtas brutâs e íO% pâra âs
despesas com mêrcadorias, mantendo estes valores constantes no
desenvolvimento da proieÇão.

Estima-se ainda que no decorrer da Recuperaçao Judicial ocorrerá um
âumênto êm mínimo na média de 2o/o a S%, anual, no lucro líquido da empresa,
deconênte exclusivamênto das porspectivas baseadas na rôcupsração do
crescimênto Econômico Brasileiro. Talcrescimento não é incluído nas projeções
de crescimento abaixo transcritas.

A expectativa quanto às recejlas totais êsperadas da Recuperandâs, sáo
as seguintes

De setefibro â dezembró de 2018: RS 544.829,3.1

De janeiro a dezembro de 2019: R$ 1 .948.495,67

De janeiío a dezemb ro de 2020: RS 2.215.701 ,22
De janeiro a dezêmbro de 202,1: Rg 2.249.788,
De janeiro a dezembro de 2022: R$ 2.249.788,94

De janeiÍo a dezembro de 2023 Rg 2.249.788,94

De janeiro a dezembrc de 2024 Rg 2.249.78A,94

De janeiro a dezembro de 2O2S R$ 2.249.798,94

As demais despesas que não se referem ao pagamento dos débilos para
com os credores da presente Recuperaçáo Judicial apresentarão a seguinle
expectativa de evolução:

De setembro a dezembro de 2018: Rg 488.600,44

De janêiro a dezembro de 2019: Rg 1.633.153,58

De janeiro a dezembro de 2020; R$ 1.679.4O7 ,06
De janeiro a dezembro ée 2021: R$ 1.661.407,06

Dê janeiro á dêzembrc de 2022: R$ .1.649.407,06

De janeiro a dezembro de 2023 R$ 1_709.0ô3,74

De janêiro a dezembro de 2024 R$ 1.770.239.52
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De janeiro a dezembro de 2025 RS 1.827 .262,29

VeriÍica-se assim que as projeÇóês Íinanceiras das empresas em
recuperação demonstram que estias têm condiÇôes de, no período projetado,

arcar com a totalidade dos débitos objetos da recuperação judicial.

c, Da ProBosta de Paqâmento ao Credores da RJ

O presente plano de Rêcuperação Judjcial, adota como premissa que

todos os valores, p.azos e demais condições ãssumidas, deverão
obrigatoriamente sercumpridas dentro dos parâmetros aprovados pelo presente
plano, conÍorme rege â Lei 11.101/2005. Neste sentido, se Íaz imperioso que as
condições e pagamento a serem implemenladas, encontrem-se em consonância
com as projeçóes Íinanceiras gêradas para as empresas em recuperaçáo, sob
pena de, em côntsário estar-se inviabilizândo dê início o processo tecupétâtório_

Havendo a exclusão de credor desta recuperação, o valor reservado a
este será manüdo, para pagamento extl.a recuperaÉo, haja vista iá haver a
reseÍva do mêsmo.

No caso de inclusão de novos credores, se tais valores nãô gerarem

signiÍicativo aumento da dívida em negociação o plano de pagamento será
adequando para inclusâo de taís valores. Nos casos de valores que avultem de
tal modo o quantum devido, sêrão revistos os prazos de pagamento, carência,
bem como padrõês de correÉo, o quê implicará em nova apresenlagão da
presente pêça técnica.

Tendo em vista todos os crêdores envofuidos pertencerem a mesma
classe dispensa-se a apresentação de odtério de tratamentos das classes dê
credores.

Valor total original das dívidâs das recuperândas é de R$ 1.423.642,68,
valor este, integralmente composto por creditos da Classe lll - euirograÍários.
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Valor total inicial da dívida, após a elaboração do plano de RecupeÉção:
propõem-se a ãplicaçáo de desconlo negocial nâ cada de 50% (cinquenta por

cento), pêrfazendo o valor de R$ 71.Í.821,34 (conÍorme decisão judicial) a ser
dividido entre os seguintes credores:- Clãsse lÍl - euirografádo. (com S0% de
deságio).

Valor presente da dívjda total, após a aplicaçáo do dêsagil, RS 7.11.82j,U
Íoi acrescido à taxa anualdo CDI para atualizâr o saldo no início dos pagâmentos

(setêmbro de 2019i perfâzendo um totâl de R$ 224]47,47. Sobre tal valor
incidirão as seguintes condiçóes e indexadores:

- Taxâ de juros mensâis equivalente a taxa mensal de 90% da CDI
reprêsentado 0,48% mensale S,976% anual eÍetiva, a título de correção.

- Período de pâgamênto: seu201g a ago/ 2025.

- Número de prestações a serem pagas: 72 (sessenta e duas)

- PêrÍodo de cârência: de set/2018 até ago/2019 totalizando 12 mêses.

- Sistêma de pagamentos utilizâdo: sistema price, ou seja, o vaíoÍ da
prestação sará constanta e jnclui a amortização do principal mais o pagamenlo

de juros.

- Valor da prestaÉo inicjal mensal da classê euirogmÍáro consjderando
o somatório dos vâlores proporcaonais médios Rg .12.437,32.

Memória de cálculos dos valores mensais para amoúÉação da dívida

Data Proslaçóes Juros
Quota de

amoÉizaçáo
s/D

0 711.821,34
1 seu18 3.451,33 715.27 2,67
2 ouVí8 3.468.06 718.740,73
3 nov/18 3.484,88 722.225,61

L4
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5 janl19 3.518,75 729.246,14

6 Íevl1g 3.535,81 732.781.95

7 mãr/'19 3.552,96 736.334,91

I abrl19 3.570,19 739.905,10

I mai/19 3.587,50 743.492.59

10 jun/19 3.604,89 747.O97,48

11 lul/19 3.622,37 750.719.85

12 aqol19 3.639,93 754.359,7I
1 seí19 12.437.32 3.657,58 8.779,74 745.580.04

2 ouu19 12.437 ,32 3.615,01 8.822.31 736.757,73

3 nov/19 12.437 ,32 3.572,24 8.865,09 727.892,64

4 dezl19 12.437,32 3.529,25 8.908,07 718.9U,57

5 |anl20 12.437 ,32 3.486,06 8.951,26 710.033,31

Íevl20 12.437,32 3.442,66 8.994,66 701.038.65

7 marl20 12.437 .32 3.399.05 9.038,27 692.000,37

8 abrl20 12.437 ,32 3.355,23 9.082,10 682.918,28

I mail2a 12_437 ,32 3.311,19 9.126,13 673.792,14

10 junl2O 12.437 ,32 3.266,94 9.170,38 664.621,76

11 juV20 12.437.32 3.222,48 L214,84 655.406,92

12 a9ol20 12.437,32 3.177,8A 9.259,52 646.147,39

13 sev20 12.437.32 3.132,90 9.304,42 636.842,98
't4 ouLl20 12.437 ,32 3.087,7S 9.349,53 627.493,44

15 noYl20 12_437 ,32 3.O42,46 9.394,86 6Í8.098,58

dezl20 12.437,32 2.996,91 9.444,42 608.658.16

17 ianl21 12.437 ,32 2.951,13 9.486,'t9 59S.171,97

18 'fevl21 '12.437 .32 2.905,14 9.532,18 589.639,79

19 ma 21 12.437 ,32 2.858.92 9.578,40 580.06í,39
abrl21 12.437,32 2.8'12,4A 9.624,84 570.436,54

21 mail21 12.437,32 2.765,81 9.671,51 560.765.03

22 junl21 12.437.32 2.718,92 9.718,40 551.046,63

)ull21 12.431 ,32 2.671,80 9.765,52 u1.281,11
24 agol21 12.437 ,32 2.624,45 9.812,87 531.468,23

%

4 dezhB
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3.501,78 725.727,39
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26 ouÍJ21 12.437 .32 2.529.06 9.908.26 51 1.699,52

27 nov 121 12.437,32 2.481.02 9.956,30 501.743,22

28 dezl21 12.437 .32 2.432,75 '10.004,58 491,738,64

29 janl22 12.437,32 2.384,24 10.053,08 481.685.56

30 le\|122 12.437 ,32 2.335,50 10.101,83 471 .583,73

marl22 12.437 .32 2-286,52 10.150,81 461.432,93

ab 22 2.237,30 10.200,02 451.232,90

33 mail22 2-187,U 10.249,48 440.983.42

u )unl22 '12.437.32 2.138,15 10.299,'Í I 430.684,25

)ull22 12.437,32 2.O84,21 10.349,'r1 420.335.14

36 agol22 12.437,32 2.038,03 10.399,29 409.935,85

37 setl22 12.437.32 1.987,61 10.449,71 399.486,13

38 ou!22 12.437,32 1.936,94 10.500,38 388.985,76

39 novl22 1.886 ,03 10.551,29 378.434,47

40 12.437 ,32 1 .834,87 10.602,45 367 .ffi2.A2
jat'123 12.437,32 1.783,47 10.653,86 357.178.16

42 Íevl23 12.437 ,32 1 .731,81 10.705,5í 346.472.65

43 marl23 12.437 ,32 1.679,90 10.7 57 ,42 335.715,23

44 ab 23 12.437,32 1.627,75 '10.809,58 324.905.65

mail23 12.437,32 '1.57s,s3 10.861,99 314.043,66

46 junl23 12.437,32 1.522,67 10.914,65 303.129,01

47 jú1123 12.437 ,32 1.469,75 10.967,57 292.161,44

48 agol23 12.437 ,32 1.416,57 11.020.75 281.144,68

49 seV23 12.437 .32 1.363,14 11.074,19 270.066,50

oulJ23 12.437,32 1.309,44 11 .127 ,88 258.938,62

novl23 12.437 ,32 1.255,49 8411.181, 247 .7 56,78

dez/23 11.236,05 236.520.73

53 janl24 12.437 ,32 1.146,79 1 1.290,53 225.230.20

u Íevl24 12.437 ,32 1.092,05 11.345,27 213.88/.,92

marl24 12.437,32 1.037,04 11 .400,28 202.484,64

56 abl24 12.437,32 981,76 '11.455,56 191.029,08

mail24 12.437,32 926,22 11 511,10 179.517.98

,,. 4., P 6EMA COIIÉII@ DÉ VES|UÁNo IÍDÁ - M E Brl,M COMÉPCo DE VESÍUÁN IDÀ

25 seí|21 12.437,32 2.576,87 9.860,45 521 .607 ,78
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ju124 12.437 ,32 814,33 623,0011 156.328,07

60 agol24 12.437 ,32 757,97 1'1,679,35 '144.648,72

61 setl24 12.437,32 701,U 11.735,98 132.912,74

62 out/24 12.437,32 644,44 11.752,88 121.119,86

63 novl24 12.437 ,32 587,26 11.850,06 109.269,80

64 dezl24 12.437 ,32 529,80 '11.907,52 97.362.28

65 janl25 12.437,32 472,07 11.965,25 85.397,03

66 fev 125 12.437 ,32 4'14,06 73.373,76

67 ma.l25 12.437 .32 355,76 12.081,56 61.292.20

68 abrl25 12.437 ,32 297,18 12.140.14 49.152,05

69 mail25 12.437,32 238,32 12.199,00 36.953,05

70 junl25 12.437,32 179.17 12.259,15 24.694,90

71 jull25 12.437,32 119,7 4 12.317,59 12.377,31

72 12.437,32 60,01 12.377,31 0,00

TOTAL 89s,487,21 í83.665,87 754.359,78

ZZ

58 junl24 12.437 ,32 870,41 I r .coo.v I 167.9s1,07

Resumo dos Pagamentos:

Total das prêstações a95.487 .21

Tolal dos iuros 183.665,87

Total amortizãdo 754.359,78

Resumo anual dos pagamentos projetados aos credores do plano de
Recuperação Judiciãl:

L7

Período Classê - lll - QsiÍografário
2018

2019 49.749,29

2020 149.247,87

149.247 ,87
2022 '149.247,87

2023 149.247,87

149.247,87

2025 99.498,58

Êscritório: Avenida 21de Abít. n"374,3.àndar, centro - ljuí _ RS
Fonê: (55) 913s2625/ (55) 915,1-2568 - !gatdea§§ociados@gmait.com

| 12.023,27 
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TOTAL 895.187,21

Os valores anuais aprêsentados no quadro acimâ sâo tâmbém
apresentados no gráÍico a seguir:
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Durante todo o perÍodo de pagamênto âprovado pelo plano de
recuperação, o valor â ser pâgo será djstibuído dentro da proporcionalidade dos
créditos de cada um dos credorês envofuidos, inscritos no euadro Gêral de
Credores, tendo como base o valor da parcela e sua prcporcionalidade no valor
do credito. Em situação alguma se deixará de observar o princípio da igualdade
no tratamênto e pagamento a todos os credores inscritos no euadro Geral de
Credores.

d. Oa Sistemática de Efêtivacão dos paoamentos:

Para que se efetive o pâgamento dos valores objeto dâ Recuperaçáo
Judicia,, deveráo os credores informar, via cartia registrada, dentro de um prazo
de até 30 dias anteriores a data definida como sêndo a data inicial de pagamento,
os seguintes dados para efctivaçáo dos pagamentos:

t - ctMA.oúti.p pE vE.Íu^Ab Lrpa _ Mt E sdtfla.o4a|.b.t vEsÍuÁr@ Lba

- Sua razão social.
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- Seu CNPJ ( Cadasúo Nacionalde Pessoa JurÍdicâ ).

- Banco contendo; númêro do banco, númeÍo da agencia e seu número de conta

coÍTente e operação, em sendo o caso.

A alleraÉo de qualquer item das inÍormaçóes acima referidâs, sem a

devida informaÇáo às Íecupêrandas, que venha a impossibilitaro pagamento das

parc€laâ, não implicará €m dôscumpímBnto das condições pactuadas por

ambas as partês.

O cÍedorque entender porforma diversa de recebímento dos seus valores

deverá infomar esta, às Recuperandãs, no mesmo ptazo, paÍa efetivaçáo da

mesma

Enderêço das Recupêrândas;

Rua do Comércio, no 158 - Centro, liuí . RS, 98700400

4. Da Análisê dê Viabilidade da Proposta

Verifica-se através dos estudos e projeções que compóem o presenle

estudo técnicos que as empresas em recuperação lêm condiÇôes de manter sua

matriz produliva, adimplir todas as obrigações contraídas pela presente

Recuperaçáo Judicial, bem como expandir sua matriz produtiva gerando maior

crescimento social, principalmente através da geração de empregos.

A arrecadaçâo projetada para o período de rêcuperação, demonstra-se

suÍiciente paÍa atender ao adimplemento das dívidas contraídas pela

Recuperação Judicial, bem como manter em funcionamento de forma

sustentávelo negócio.

As perspeclivas de crescimento de mercado decorrentes da retomada da

economia, bêm comô as medidas administrativas internasjá imp{ementadas nas

Íecuperandas, também resguardam a fiel e efetiva execuçáo do plâno de

RecupeÍação Judicial, o qualdemonstra-se plenamente viável de execuçáo.
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5, Das Balxas dos ptolêstos. Naoailvacôes s R€stricóês

A RecuperaÇãô Judícial pÍoposta, vísa garantir a manutenção das fontes
produtoras, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores,
promovendo, assim, a preservaÇão das Recupercndas, suas funçôes sociais e
o estimulo à atividade econômica.

Uma vez apresentado o plano de Recuperaçâo Judicial, e estando este
aprovado pela Assembleia Geralde Credores, restará constituÍdo título executivo
judicial, nos termos do Artigo 47S-N, inciso Íll, da Lei n,, 5.869 de l1 de Janeiro
de 1973 - Código de processo Civil. Tendo em vista que a aprovâçáo do plano
de Recuperação peíos credores impricâ novação dos créditos anteriores ao
pedldo, e obriga o devedoÍ e lodos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das
garartias, nôs têÍmos do Art. 59 da Lei 11.1O1]2OOS, verillca-se quê, enquanto
adimplido o Plano de Recuperâção, não haverá mais obrigação vencida.

Diante disto, tão logo sêja aprovado o plano de Recuperação Judicia,, no
presente feito, Íicam desde já obrigâdos todos os Credores a ele sujeitos a
cancelarem os prctestos e nêgativações efetuados, inclusive em relação aos
coobrigados, bem como os lançamentos nos órgãos dê rcstrição ao crédito.
enquanto perdura o Íiel cumprimento do plano de Recupeíação Judicial, sob
pêna de responderem civil e penalmentê os credores que nâo observarem tal
disposição.

6. Dos Ativos

No qu€ concemê aos agvos das €mpresas em recupeÍação, verifica_se
que os mesmos se consubstanciam em sua essência em mefcadorjas em
estoque, sendo que sua sede é locada e sua estrutura de móveis náo tem va,or
dê mercado signiÍicativo.

Tendo em vista que os valores decorrentes dos estoques de mercadorias
das recuperandasjá se encontram juntadas aos autos, peros controres contábeis
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,_ll,lr": *,"no,,",.,'",-*m
avâliâÉo de âtivos, medida esta
a emprêsa, prgudicândo assim ague 

sohênte vjriá á gerar mâiorês gâstos para
sua recuperaÇâo, objeto princjpal do feito.

As recuperandas enconü
conco*ênciâ, sendo que o oor 

t"-"" inseridos em mercado de grande

contrâídas, depende diretamen,,t"''*oo 
do pagamento das obrigaçôes ora

atendendo as necessidadês oo 
' ou" ""* possa manter-sê competitiva e

perpassa, dentre ouur" or"",u"t"' 
mercado consumidor' Tal n€cêssidade,

possam proceder *,."nou"oro "r"ol,i,::l",ljI[#:J.#,Tj:"::;
infaestrutura operacional adequada â competitividâde impos,"'O." r"r""oo.

Neste sentido, após a aprovação do plano dê Recuperaçao Judicial avenda de qualquer bem, equipamentos e instalâçoes da empresaÍica desde jáaulortzada peiôs Cred6res, sujeita, contudo, a autodzação judiôial, nos termosdaLei1t.1O112OOS.

Recursos ot,üdos com eventuajs aliênaçôes, que não venham a serutil2ados da rênovação do patrimôn.
do câpitar de giro da" r""ro"rrnrr",'3olr": ffi 13 :::::H::Tff:#:"""t::
os quais serão devidamente registrados em seus demonstrativos contábeis.

Toda e quarguef movimentaçáo de ativâs, será previamente informada aoAdministrador Judicial ê ao Juízo, buscando dar total transparência e legalidade,preseryando-se o interesse dos credores.

7. Considêracões Finais

O presente plano de Recuperação Judicial encontra-se de acordo aosditames da Lei no .1.1.101. 
de 09 de f,

Empresas,garantindoo"r",""n"""'"t"t",io".'r:?jtj;[r,1r"H'ãffi:::
financeira dâs empresas em recuperação.
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Forâm apÍêsêntados os levantamentos necessários, e meio para
íecuperaçáo, sendo que o plâno de recuperâçâo apresentado conta com
viâbilidade emnômico-Íinanceira da empíesa demonsúada, desde que as
condições propostas para o pagamento aos credores sejam aceítãs.

Tendo em vista as empresas já terem tomados todâs medídas internas e
externas necessárias ao bom cumprimento do plano de recupêração, bem como
as projeções quô embasam o prêsente trabalho, resta demonstrado à eÍetiva
possibilidade da continuidade dos negócios das Recuperandas, preservando_se
seu valor social e benefícios dele decorentes.

O trabalho técnico realizado pela assessoria que assina conjuntamente o
prêsênte Plano de RecuperaÉo Judicial, deu-se atavés da análisê de relatóriôs
gerenciais, analises Íinanceiras, conlábeis e económicas, ludo de acordo cam as
informâções e premissas fomecidas pelas empresas em [ecuperaÉo ou pelos
6€us sócios e profissionais contratados por estes, Tals informaçôes sâo foram
âuditadâs pela Ugalde & Associados - Assessoria e Consultoria Jurídica,
cabendo exclusivamente às empresas em recuperaçáo, seus sócios e, ao
seu conlador a responsabilidade pelas informâçoes utilízadas na elaboração
do presente P,ano de Recuperação Judicial.

Tais informações serviram de base para as projeções fnanceiras, as
quais, conjuntamente como projeçôes de mercado emaradas por êntidades
representantes do segmento, servem de Íundamento para o plano de
Recuperação proposta e comprovam a capacidade lnanceira das empresas
para o devido cumpúmento das obrigações poÍ este contraídas.

O Plano de Recuperação apresentado toma como base projeções
Ínanceiras que se baseiam em cenários e condições gue, por serem futuras,
envolvêm riscos e incertezas, podendo não se efetivarem nos termos esperados,
face a enorme gama de fatores que os influenciam.
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As projeções intêgrantes do Plano de Rêcuperação, Íoram realizâdas

tendo como bãse um período Íuturo de 7 anos, período de pagâmento, tendo

como base as informaçôes fomecidas pelas empresas em recuperação

considerando ainda perspectivas econômicas e mercadoiógicas que se

desenham para tal período parâ o selor que se encontram inserias as empresas

em questão.

Sali6nta-se que â instabiiidade financeira que assola o país, muito

influenciada e gerada pela crise polílica instalada, são Íatores que dúicultam o

desenho de Íuturas conjunturas de mercado e econômicas o que acaba por

elastecer a margem de erro das projeçóes realizadas.

9. Conelusão

O presenle plano dê recxperaçáo judicial, vem alicerçado êm ãnálise

técnicas as quais, com base no trabalho de reorganização administrativa das

empresas em recuperaçáo, bem como sua reestruturação ÍinanceiÍa, conforme

pormenorizado no tópico próprio, concluem de Íorma fundamentada que a
empresa tem condições de cumprir Íielmente os pagamêntos que ora se obriga.

Ressalia, ainda, que é a Íirme intençáo da empresa tal adimplemento nas

condíções ora apresentadas.

O presente plano de Recuperaçáo Judicial, Íundamenta-se no princípio da

par ronditio creditorum, implicando em novação objetiva e real dos crédilos

aDteriores ao pedido de recuperaÉo, obrigando a Gema Comércio de Vestuárjo

Ltda - ME e a Beüna Comórcio de Vestuário Ltda, bem como todos os Credores

a ele sujeitos, nos termos do artigo 59 da Lei 1 1 .101/2005 (Lei de Recuperaçoes

de Empresas), do artigo 385 da Lei n" í0.406, de 10.01.2002 (Novo Código Civit)

e artigo 475-N, inciso lll, do câput da Lei 5.869/'1973 (Código de processo Civil).

A sentença concessiva da Recuperação Judicial consubstancia-se em

título executivo judicial, de Íorma que, ênquanto cumpridos os termos do
prcsente Plano, estarão desobrigados de responder pelos créditos originais
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os ávelistas, Íiadorês e coobrigados pelas obrigações englobadàs pela presentê

Recuperâçáo Judiciâ1.

Acreditando no presente plano de RecuperaÇão como uma medida efetiva
pâra resolver os débitos obieto da pÍesente Recuperação, pugna_se pela suã
aprovação.

ljuÍ- RS, 08 de abrjl de 2O18

f,
\-/ llt"

Gema Comércio o Ltdâ - À,4E

CNPJ/IVF sob 91 .896.1 1 8/0001 -03

24

Vestuário Ltda

CNP F sob n" '19.065.493/0001-76

Ugalde & Associados - Itoria Jurídica - OAB/RS 6.072

Rafael Ugalde dos Santos

- Escltór,o: Aledda 21oeAbrt, no3/4,3oandâÍ, cenrÍo tjur_CS
Fô.e: ,q5i 913&2625 '55,9r84 2868 - LtatoêassocÊdos@gna J.Lom

a



w
?Rr 6EMA.os.a.bpEwiuÁRtoip - Mt E Brtu coMt.oo aevtsfuÁhb Lra

í0. Anexos

Anexo I - Lâudo dê Viabilidade Econômim e Financeiro - das êmpresas Gema

Comércio de Vestuárío Ltda - ME e Betina Comércio de Vestuário Ltda.

Anexo ll - Levantamentos de mercado

mercadológicas.

tendências econômicâs e
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