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Elaborado por Ugalde & Associados – Assessoria e Consultoria Jurídica, 

para o processo nº 028/1.17.0001200-9, que tramita junto à Meritíssima 1ᵃ Vara 

Cível da Comarca de Santa Rosa, RS, em atendimento ao artigo 53 e da Lei n° 

11.101, de 9 de fevereiro de 2005 e demais consectários legais, tendo como 

recuperanda TECNOINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA – EPP. 
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1. Das Recuperandas 

 

A recuperanda, empresa conhecida na cidade de Santa Rosa e região, 

atua no ramo de equipamentos em aço inox. Criada no ano de 2003 a empresa 

tem reconhecida atuação no mercado, disponibilizando produtos de reconhecida 

qualidade. 

 

Com foco em oferecer um melhor produto para seus clientes a Tecnoinox 

utiliza o Aço Inox AISI 304, haja vista o seu excelente desempenho, resistência 

à corrosão e maior durabilidade, afim de entregar aos clientes um produto de 

qualidade e com diferenciação frente às demais opções do mercado. 

 

Com mais de 20 equipamentos diferentes em seu portfólio de produtos 

visa principalmente atender o setor agrícola de produção de leite e derivados. 

 

Conta com estrutura privilegiada e ponto estrategicamente colocado junto 

à RS 344 na cidade de Santa Rosa o que facilita a logística de transporte de 

seus equipamentos. 

 

 Após sua restruturação contam atualmente com 6 (seis) colaboradores e 

dois diretores os quais obtém seu sustento das recuperandas. 

 

 Tecnoinox Santa Rosa: 
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2. Da Recuperação Judicial 

 

a. Considerações Iniciais 

 

O presente documento técnico foi elaborado com o objetivo de atender ao 

requisito técnico legal decorrente do processo de Recuperação Judicial, 

Processo nº 028/1.17.0001200-9 da 1ᵃ Vara Cível – Comarca de Santa Rosa – 



                                              PRJ – TECNOINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA – EPP 

Escritório: Avenida 21 de Abril, nº 374, 3 º andar, centro – Ijuí – RS 

Fone: (55) 9136-2625 / (55) 9154-2568 – ugaldeassociados@gmail.com 

6 

RS, proposto por TECNOINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA – EPP, 

CNPJ/MF sob n° 07.916.894/0001-03, consoante os termos da Lei nº 

11.101/2005. 

 

O Plano de Recuperação Judicial ora apresentado propõe a concessão 

de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas bem 

como condições de correção e parcelamento, as quais são fundamentais para a 

manutenção da empresa Recuperanda. 

 

b. Das Circunstancias que Levaram à Recuperação Judicial 

 

Conforme já referido a empresa em recuperação, atuam no ramo de 

equipamento em inox para o mercado agrícola produtor de leite. 

 

A autora é plenamente viável enquanto negócio, sendo que a sua situação 

financeira de endividamento decorre de problemas de fluxo havidos com vendas 

realizadas com fluxos de recebimentos desenquadrados às capacidades do 

negócio, vendas estas realizadas principalmente para entes públicos. 

 

A empresa, buscando um crescimento de mercado a partir do ano de 

2015, tentou aumentar o seu mercado consumidor gerando maiores vendas, 

contudo estas como referidas prejudicaram os eu fluxo financeiro o que gerou a 

necessidade de buscar aportes financeiros junto a bancos. 

 

 Não bastassem tais problemas decorrentes da dificuldade de fluxo, a crise 

financeira que assolou e ainda assola o país implicou em grave diminuição no 

movimento de vendas da empresa o que implicou em correlata diminuição de 

sua capacidade financeira e impossibilidade de pagamento das obrigações 

contraídas. 

 

 O agravamento 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 captação de recursos, vindo a 
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repactuar contratos já vigentes, com aumento de taxas incidentes e majoração 

dos montantes de juros pagos. 

 

As inúmeras repactuações junto às entidades financeiras, todas com o 

intento tentar recuperar a situação financeira da empresa em recuperação, 

culminando na total impossibilidade de pagamento de suas obrigações o que 

desencadeou a presente Recuperação Judicial. 

 

c. Da Decisão que Deferiu o Processamento da Recuperação Judicial 

 

Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul 

Número do Processo: 1.17.0001200-9 

Comarca: Santa Rosa 

Órgão Julgador: 1ª Vara Cível   

Julgador: Adalberto Narciso Hommerding 

Decisão: 

   Vistos. 1 - Da assistência judiciária gratuita No que diz com 

o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, venho 

revendo meu posicionamento quanto ao deferimento de tal 

benefício em processos de Recuperação Judicial (RJ). A 

doutrina e a jurisprudência já estavam pacificadas sobre a 

possibilidade de concessão do benefício às empresas, o que 

inclusive foi positivado pelo NCPC1. Não obstante, a concessão 

do dito benefício pressupõe que a parte requerente comprove a 

situação de carência financeira. No caso de recuperação de 

empresas previsto na Lei nº 11.101/05, entendo que as 

condições para o deferimento do processamento da RJ e para a 

concessão da assistência judiciária gratuita acabam por se 

confundir. Assim como para a concessão da assistência 

judiciária gratuita, o deferimento do processamento da RJ requer 

que a parte demandante demonstre estar passando por uma 

crise financeira e, certamente, como consequência, também 

estará a empresa com prejuízos e sem condições de arcar com 

as custas judiciais, motivo pelo qual passo a adotar o 
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posicionamento de que, com o deferimento do processamento 

da RJ, também há que ser deferido o pedido de concessão da 

gratuidade da justiça, que é o caso dos autos. Ainda, destaco 

que os documentos contábeis apresentados pela empresa 

autora demonstram um prejuízo de, aproximadamente, R$ 

1.000.000,00 no ano de 2016 (fl. 28). Diante das razões acima, 

DEFIRO a assistência judiciária gratuita à empresa autora. 2 - 

Dos requisitos previstos no art. 51 da Lei nº 11.101/2005. Passo, 

então, a analisar os requisitos previstos no art. 51 da Lei nº 

11.101/2005. Pois bem. Constam nos autos: 1) a exposição das 

causas concretas da situação patrimonial da devedora e das 

razões da crise econômico-financeira, que estão devidamente 

descritas na petição inicial (fls. 2/07). Não há, portanto, qualquer 

dúvida acerca da atual situação da empresa; 2) as 

demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos 

exercícios sociais, consoante segue a seguir: a) balanço 

patrimonial dos anos de 2016 (fls. 23/26), 2015 (fls. 29/32) e 

2014 (fls. 35/37); b) demonstração de resultados acumulados 

dos anos de 2016 (fls. 27/28), 2015 (fls. 33/34) e 2014 (fls. 

38/40); c) demonstração do resultado desde o último exercício 

social: fls. 19/22; e d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de 

sua projeção: fl. 186. 3) a relação nominal completa dos 

credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, 

com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a 

classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua 

origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos 

registros contábeis de cada transação pendente: fls. 140/143; 4) 

a relação integral dos empregados, em que constem as 

respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a 

que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a 

discriminação dos valores pendentes de pagamento: fl. 110/117; 

5) certidão de regularidade do devedor no Registro Público de 

Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação 

dos atuais administradores: fls. 118 e 14/18; 6) a relação dos 
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bens particulares dos sócios controladores e dos 

administradores do devedor: fls. 161/164; 7) os extratos 

atualizados das contas bancárias das devedoras e de suas 

eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, 

inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, 

emitidos pelas respectivas instituições financeiras: fls. 41/76; 8) 

certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do 

domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial: fls. 

166/179; 9) a relação, subscrita pela devedora, de todas as 

ações judiciais em que estas figurem como parte, inclusive as de 

natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores 

demandados: fls. 144/156. Assim, verifica-se que a parte 

requerente cumpriu com todos os requisitos exigidos pelo artigo 

51 da Lei nº 11.101/2005 (LRJ). Das certidões negativas de 

débitos tributários O artigo 191-A do CTN dispõe que a parte que 

postula a recuperação judicial deve apresentar em juízo as 

certidões negativas de débito tributário. No entanto, entendo que 

tais certidões são dispensáveis para a instrução do pedido de 

recuperação judicial. Isso porque, como é sabido, quando a 

empresa passa por dificuldades financeiras, certamente não 

está em dia com as obrigações fiscais. Portanto, o fato de a 

empresa requerente possuir ou não certidões positivas de 

débitos tributários em nada implica no deferimento do 

requerimento de recuperação judicial. Ademais, o artigo 52, 

inciso II, da Lei nº 11.101/05, autoriza a dispensa da 

apresentação das CND's para que o devedor exerça suas 

atividades, exceto para contratar com o Poder Público. De outra 

banda, as decisões do STJ e do STF vêm flexibilizando a 

aplicação do artigo 191-A do CTN com o escopo de prestigiar o 

¿princípio¿ da função social da empresa e possibilitar que a 

devedora se recupere. Nesse sentido: DIREITO EMPRESARIAL 

E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE QUE A EMPRESA RECUPERANDA 

COMPROVE SUA REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 57 DA 
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LEI N. 11.101/2005 (LRF) E ART. 191-A DO CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). INOPERÂNCIA DOS 

MENCIONADOS DISPOSITIVOS. INEXISTÊNCIA DE LEI 

ESPECÍFICA A DISCIPLINAR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA 

FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DE EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O art. 47 serve como um norte a 

guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com 

vistas ao desígnio do instituto, que é "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 empresa, sua função social e o 

estímulo à atividade econômica". 2. O art. 57 da Lei n. 

11.101/2005 e o art. 191-A do CTN devem ser interpretados à 

luz das novas diretrizes traçadas pelo legislador para as dívidas 

tributárias, com vistas, notadamente, à previsão legal de 

parcelamento do crédito tributário em benefício da empresa em 

recuperação, que é causa de suspensão da exigibilidade do 

tributo, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN. 3. O 

parcelamento tributário é direito da empresa em recuperação 

judicial que conduz a situação de regularidade fiscal, de modo 

que eventual descumprimento do que dispõe o art. 57 da LRJ só 

pode ser atribuído, ao menos imediatamente e por ora, à 

ausência de legislação específica que discipline o parcelamento 

em sede de recuperação judicial, não constituindo ônus do 

contribuinte, enquanto se fizer inerte o legislador, a 

apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe 

seja concedida a recuperação. 4. Recurso especial não provido. 

(REsp 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIAS E CONCORDATA. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROVA DA QUITAÇÃO DOS 

TRIBUTOS. DISPENSABILIDADE. INTERPRETAÇÃO 

TELEOLÓGICA DA NORMA Trata-se de agravo de instrumento 
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tirado em face da decisão singular que concedeu a recuperação 

judicial das empresas agravadas sem a apresentação de 

comprovação da regularidade tributária; 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 empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica. Inteligência soberana e superior do art.47 

da Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei Federal 

n.11.101/2005). Nesse contexto, com os corolários e os 

princípios que adornam a novel legislação que permite e 

viabiliza, ao invés do decreto falimentar, a possibilidade da 

recuperação empresarial, não há espaço para a interpretação 

literal e restrita dos arts.57,in fine da mesma Legislação e 

art.191-A do CTN que exigem a apresentação de "certidão 

negativa de débitos tributários ou quitação de todos os tributos" 

como condição para a concessão da recuperação judicial. Não 

há empresa à beira da falência, em dificuldades financeiras, que 

não apresente débitos fiscais. É possível uma sobrevida 

empresarial sem o pagamento dos tributos, mas impossível sem 

o pagamentos dos insumos e fornecedores. Os tributos podem 

ser alvo de parcelamento, sem prejuízo da concessão da 

recuperação judicial. Inteligência do art.68 da LRJF. A 

orientação do egrégio STJ, mais consentânea com a realidade 

social e sensível à situação empresarial tem emprestado 

interpretação teleológica e axiológica ao art.57 da LRJF e 

art.191-A do CTN, para o fim de dispensar, para efeito de 

concessão de Recuperação Judicial Empresarial, a 

apresentação de prova de "quitação de todos os tributos" ou, 

mesmo, certidão positiva com efeito de negativa. Logo, 

pertinente e possível a homologação do plano de Recuperação 

Judicial sem a prévia apresentação de certidão negativa 

tributária ou ausência de certidão positiva com efeito de 
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negativa, a despeito dos arts.57 da LRJF e 191-A do CTN. 

Decisão concessiva da Recuperação Judicial que se mantém na 

integra. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (Agravo 

de Instrumento Nº 70053308920, Sexta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 

24/10/2013) Por conseguinte, não há qualquer obstáculo à 

concessão da recuperação judicial em favor da empresa 

requerente no tocante à apresentação de certidões negativas de 

débitos tributários. Dos requisitos previstos no art. 48 da Lei nº 

11.101/2005 Do exame dos documentos que instruem o pedido 

de recuperação, verifica-se que a empresa requerente é legítima 

para pleitear o benefício de recuperação judicial, pois é 

sociedade empresária ¿ sujeita à falência -, exercendo suas 

atividades há mais de 2 (dois) anos (fl. 118). Outrossim, não há 

qualquer indício de falência pretérita ou de anterior concessão 

do benefício ora postulado. Restam, portanto, preenchidos os 

requisitos do artigo 48 da LRJ. Do processamento da 

recuperação Friso, outrossim, que, atendidas as exigências 

legais referidas, é direito subjetivo da empresa requerente o 

processamento da recuperação. No entanto, só a tramitação do 

processo, ao longo da fase deliberativa, fornecerá os elementos 

para a concessão da recuperação judicial. Releva ponderar, 

portanto, que cabe aos credores das empresas requerentes 

exercer a fiscalização sobre estas e auxiliarem na verificação da 

situação econômico-financeira das ditas empresas. E isso se 

justifica pelo fato de que é a Assembleia Geral de Credores que 

decidirá quanto à aprovação dos planos ou rejeição destes com 

eventual decretação de quebra, de sorte que nesta fase 

processual deve se ater tão somente à crise informada pela 

empresa e aos requisitos legais a que aludem os art. 48 e 51, 

ambos da LRJ. Dispositivo: Assim, diante do preenchimento pela 

empresa Tecnoinox Indústria Metalúrgica Ltda. dos requisitos 

legais, defiro o processamento da recuperação judicial e, nos 

termos do art. 52 da Lei nº 11.101/2005, tomo as seguintes 
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medidas: a) nomeio administrador judicial o Dr. Genil Andreatta, 

brasileiro, advogado (OAB/RS 48.432) e contador, com 

escritório profissional na rua Sete de Setembro, nº 1.531, Centro, 

Santo Ângelo ¿ RS, telefone: 55-3312-2045 / 55-9 9961-8281, 

e-mail: genilandreatta@terra.com.br, que deverá ser intimado 

pessoalmente para dizer se aceita ao encargo e, 

consequentemente, assinar, em 48 horas, o termo de 

compromisso, na forma do art. 33 da Lei nº 11.101/2005; b) 

determino a dispensa da apresentação de certidões negativas 

para que a devedora exerça sua atividade, exceto para 

contratação com o Poder Público ou para recebimento de 

benefícios e incentivos fiscais e creditícios, observando o 

disposto no art. 69 da da dita Lei (em todos os atos, contratos e 

documentos firmados pela devedora sujeito ao procedimento de 

recuperação judicial deverá ser acrescida, após o nome 

empresarial, a expressão ¿em Recuperação Judicial¿); c) 

suspendo todas as ações e execuções que tramitam contra a 

requerente e eventuais sócios solidários (art. 6º caput, LRJ), 

permanecendo os respectivos autos no juízo onde se 

processam, e, observadas as exceções de que tratam os §§ 1º, 

2º e 7º do artigo 6º e aquelas mencionadas pelo art. 49, §§ 3º e 

4º, todos da LRJ, cabendo à devedora proceder à comunicação 

da suspensão aos respectivos juízos; d) determino a suspensão 

do curso dos prazos de prescrição das ações e execuções em 

face da empresa devedora pelo prazo de cento e oitenta (180) 

dias, conforme o art. 6º, § 4º, da Lei de Recuperação e Falência; 

e) determino que a requerente informe a este juízo as ações 

novas que forem ajuizadas em seu desfavor, tão logo receba a 

citação (art. 6º, § 6º, inc. II); f) a requerente deverá apresentar 

mensalmente, em incidentes separados, enquanto se processar 

a recuperação, as contas demonstrativas de receitas e despesas 

(balancetes), sob pena de destituição de seus administradores, 

nos termos do art. 52, IV, da Lei nº 11.101/05; g) expeça-se o 

edital na forma do art. 52, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. O Sr. 
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Escrivão fica autorizado a solicitar à recuperanda, por meio da 

via eletrônica, a relação dos credores, em arquivo de texto, para 

a elaboração do edital; h) intimem-se, pessoalmente, o 

representante do Ministério Público, da Fazenda Pública Federal 

e das Fazendas Públicas Estaduais e Municipais onde a 

requerente tenha sede e/ou filial, para que tenha ciência do 

presente feito; i) oficie-se à Junta Comercial para que seja 

adotada a providência mencionada no art. 69, parágrafo único, 

da LRJ; j) a intimação da devedora para que apresente o plano 

de recuperação, no prazo improrrogável de 60 (dias) da 

publicação desta decisão, observando o que dispõem os arts. 53 

e 54 da Lei nº 11.101/05, sob pena de decretação da falência 

nos termos do art. 73, II, da referida Lei; k) os credores terão o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem as suas 

habilitações, diretamente ao administrador judicial ou as suas 

divergências quanto aos créditos relacionados, na forma do art. 

7º, § 1º, da LRJ, a contar da publicação do edital previsto no art. 

52, § 1º; l) os credores terão o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentarem as suas objeções ao plano de recuperação da 

requerente, a partir da publicação do edital a que alude o art. 7º, 

§ 2º, da LRJ, ou de acordo com o disposto no art. 55, parágrafo 

único, da referida Lei; m) determino a suspensão dos efeitos dos 

protestos e negativações nos órgãos de restrição de crédito já 

lançados, assim como a abstenção de futuras indicações por 

obrigações constituídas até a presente data, enquanto perdurar 

o processo de recuperação judicial. Esta determinação é válida 

para a empresa requerente e para seus sócios, quando o débito 

protestado ou negativado foi contraído na condição de 

coobrigado, fiador ou avalista da empresa requerente. Expeça-

se ofício a ser entregue à requerente. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Diligências legais. 

Data da consulta: 09/09/2019 Hora da consulta: 15:45:18 
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d. Do Quadro de Credores 

 

 Para a apresentação do quadro de credores, é levada em consideração a 

lista de credores apresentada pela Recuperanda, com publicação no diário de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e correções destas encaminhadas ao 

Sr. Administrador Judicial. A presente recuperação conta com 61 (sessenta e 

um) credores, todos de Classe III, quirografários, contando com um credito total 

de R$ 3.959.612,57 (seis milhões novecentos e cinquenta e nove mil seiscentos 

e doze reais e cinquenta e sete centavos). 

 

  CREDOR  VALOR   CLASSE  

  TOTAL GERAL   3.959.612,57   Classe III - Quirografário  

1 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA 
              
440,26   Classe III - Quirografário  

2 AGUIA DIESES LTDA           7.768,65   Classe III - Quirografário  

3 ANGELA M J MULLER                 60,00   Classe III - Quirografário  

4 AUTO ELETRICA SANTA ROSA LTDA                 30,00   Classe III - Quirografário  

5 BANCO BRADESCO S/A         37.892,81   Classe III - Quirografário  

6 BANCO BANRISUL 
      
492.945,55   Classe III - Quirografário  

7 BANCO DO BRASIL S/A 
      
328.367,37   Classe III - Quirografário  

8 BANCO DO BRASIL S/A CARTÃO BNDS 
      
270.675,80   Classe III - Quirografário  

9 BANCO SICREDI UNIÃO RS 
      
965.783,60   Classe III - Quirografário  

10 BIRK IND E COM LTDA 
              
945,00   Classe III - Quirografário  

11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
      
383.947,50   Classe III - Quirografário  

12 CESTARI WEG IND REDUT E MOTORRED LTDA           3.443,61   Classe III - Quirografário  

13 CLAUDIO D WINIEWSKI E CIALTDA           1.231,67   Classe III - Quirografário  

14 CND REVEST IND LTDA           6.329,22   Classe III - Quirografário  

15 COM EXTINT SANTA ROSA LTDA           1.025,00   Classe III - Quirografário  

16 COMERCIAL MANGUEIRAS SANTA ROSA           1.272,29   Classe III - Quirografário  

17 
COOP. DISTRIBUIDORA ENERGIA FRONTEIRA 
NOROESTE           3.165,03   Classe III - Quirografário  

18 C S RAUBER & CIA LTDA                 46,90   Classe III - Quirografário  

19 DC SECO & CIA LTDA           1.872,39   Classe III - Quirografário  

20 ELETRO FOCO COM ELETRICA LTDA           1.285,72   Classe III - Quirografário  

21 ESFEREVAL IND DE VALVULAS COM LTDA           4.208,00   Classe III - Quirografário  

22 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA 
              
200,64   Classe III - Quirografário  

23 ENTINGASES COM E TRANSPORTE DE GASES LTDA 
              
132,00   Classe III - Quirografário  

24 EXTINSOLDA MAQ FERRAMENTAS LTDA         16.386,00   Classe III - Quirografário  
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25 FLORI BELENDIER & CIA LTDA 
              
188,33   Classe III - Quirografário  

26 FULL GAUGE ELETRO CONSTR. LTDA 
              
940,00   Classe III - Quirografário  

27 GEREMIAS REDUTORES LTDA           6.391,65   Classe III - Quirografário  

28 GIGI VIDEO PRODUÇÕES LTDA                 85,00   Classe III - Quirografário  

29 GUSTAVO HANSEL & CIA LTDA 
              
650,00   Classe III - Quirografário  

30 HERCULES COMP. ELETR LTDA 
              
491,45   Classe III - Quirografário  

31 HIDROFER COMERCIAL FERRAGENS LTDA           1.770,30   Classe III - Quirografário  

32 HIDRO FLOW EQUIP CONEX SANIT LTDA           1.530,15   Classe III - Quirografário  

33 IMPLEMIS IND MAQ IMPL AGRIC LTDA                 71,99   Classe III - Quirografário  

34 INABOR IND DE ART BORRACH LTDA           1.516,69   Classe III - Quirografário  

35 INOX TECH COM AÇOS INOXID LTDA           4.858,19   Classe III - Quirografário  

36 IRMAOS PRIEDE LTDA                 43,00   Classe III - Quirografário  

37 IVEP TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA           6.889,00   Classe III - Quirografário  

38 JANDAPLAST IND LTDA           1.071,50   Classe III - Quirografário  

39 JANDINOX TANQUES ISOTERMICOS LTDA 
              
453,33   Classe III - Quirografário  

40 JATI SERV IMP DE AÇOS LTDA         11.686,05   Classe III - Quirografário  

41 JIREHTRANS TRANSPORTES LTDA         42.794,69   Classe III - Quirografário  

42 MACRO ASSESSORIA DE FOMENTO MERCANTIL 
      
241.000,00   Classe III - Quirografário  

43 M L FAZZAN IND COM DE ETIQ METALICAS LTDA 
              
625,00   Classe III - Quirografário  

44 METANOX LTDA           5.750,00   Classe III - Quirografário  

45 MOACIR ANTONIO BUENO         21.000,00   Classe III - Quirografário  

46 OSPER IND PEÇAS AUTOM LTDA           1.297,50   Classe III - Quirografário  

47 OST & OST LTDA         35.000,00   Classe III - Quirografário  

48 POLYSISTEM IND COM PULIUR LTDA           3.667,76   Classe III - Quirografário  

49 P V SIST ELETRONICOS E SERV LTDA 
              
408,00   Classe III - Quirografário  

50 REAL TRANSPORTES TURISMO S/A 
              
110,07   Classe III - Quirografário  

51 RECICLADORA DE METAIS NOROESTE LTDA 
              
861,01   Classe III - Quirografário  

52 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM IMP LTDA           2.997,48   Classe III - Quirografário  

53 RUI OST (REPASSE BRADESCO) 
      
949.789,40   Classe III - Quirografário  

54 RUI OST         80.000,00   Classe III - Quirografário  

55 SEGUR EQUIP DE SEGURANÇA LTDA 
              
305,14   Classe III - Quirografário  

56 SHELTER SIS ELETRICO SERV LTDA           1.726,00   Classe III - Quirografário  

57  TJ IND LTD 
              
377,50   Classe III - Quirografário  

58 TRANSPORTES TS WALDMAR LTDA 
              
197,77   Classe III - Quirografário  

59 TRANSPORTES RODOVIA SUL LTDA 
              
103,59   Classe III - Quirografário  

60 UNIMED SANTA ROSA           1.460,02   Classe III - Quirografário  
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61 VULCANO CHAPAS IND COM LTDA           2.050,00   Classe III - Quirografário  

 

3. Dos Meios de Recuperação da Empresa 

 

a. Das Reestruturações Operacionais e Econômicas 

 

Tendo em vista tal quadro de extrema dificuldade financeira decorrente de 

alto grau de endividamento, a recuperanda implementou de inúmeras medidas 

administrativas buscando uma otimização de seu negócio. Dentre estas verifica-

se: 

- Alteração das condições de pagamento praticadas com seus clientes, 

buscando a realização de fluxo positivo de recebimentos. 

 

- Busca do aumento das vendas através de abertura de novos mercados 

e captação de clientes. 

 

- Diminuição dos custos fixos de sentido de possibilitar melhor 

desempenho financeiro. 

 

- Revisão na sistemática de compras, adquirindo mercadorias com 

melhores preços e melhores condições de pagamento. 

 

- Diminuição dos custos financeiros incidentes sobre o giro financeiro, 

através da negociação junto as entidades financiadoras. 

 

As medidas elencadas já têm apresentado melhoras do desempenho da 

recuperanda, sendo que, implementando-se a esperada melhora econômica que 

se desenha para os próximos anos em paralelo as medidas administrativas 

implementadas, os resultados serão revertidos e apresentarão saldos 

acumulados suficientes para atender os parcelamentos propostos para o 

pagamento aos credores. 
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b. Das Projeções Financeiras 

 

Sobre os valores apresentados na projeção deste plano de recuperação 

judicial foram considerados os valores de agosto de 2019, comparativamente 

aos três anos anteriores, para gerar a projeção os demais meses até o final do 

plano.  

 

Para os anos de 2020 e 2021 foi acrescido na receita mensal um 

acréscimo de 5% e para as despesas acréscimo de 3%, e a partir de 2022 

mantendo os valores constantes até 2031 

 

Considerando que em junho de 2019 o fluxo de caixa apresentado 

demonstra um crescimento considerável, necessitando, porém, um tempo 

(carência projetada) para se adequar e assim poder sanar seus compromissos 

financeiros aqui apresentado, com saúde financeira. 

 

Estimação que no decorrer deste período de recuperação , ocorrerá um 

aumento em mínimo na média de 5% a 8% % no lucro líquido da empresa, (não 

projetado estes acréscimos no plano) perspectiva está baseada na recuperação 

do crescimento Econômico Brasileiro, conforme informações escrita e falada, a 

implementação de Políticas Monetárias e Fiscais ou seja, queda na taxa de juros, 

controle inflacionário e mudanças de tributações etc....poderá proporcionar uma 

recuperação mais rápida do que a projetada neste Plano Financeiro apresentado 

 

A expectativa quanto às receitas totais esperadas da Recuperandas, são 

as seguintes: 

DATA ENTRADA (R$) 

jul/19 a dez/2019 417.098,76  

jan/20 a dez/20 875.907,40  

jan/21 a dez/21 919.702,77  

jan/22 a dez/22 919.702,77  

jan/23a dez/23 919.702,77  

jan/24 a dez/24 919.702,77  

jan/25 dez/25 919.702,77  

jan/26 a dez/26 919.702,77  

jan/27 a dez/27 919.702,77  

jan/28 a dez/28 919.702,77  
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jan/29 a dez/29 919.702,77  

jan/30 a dez/30 919.702,77  

jan/31 a dez/31 919.702,77  

TOTAL 11.409.736,58  

 

As demais despesas que não se referem ao pagamento dos débitos para 

com os credores da presente Recuperação Judicial apresentarão a seguinte 

expectativa de evolução: 

 

DATA SAÍDAS 

jul/19 a dez/2019 293.695,02 

jan/20 a dez/20 654.506,94 

jan/21 a dez/21 672.657,29 

jan/22 a dez/22 672.657,29 

jan/23a dez/23 672.657,29 

jan/24 a dez/24 623.162,09 

jan/25 dez/25 623.162,09 

jan/26 a dez/26 623.162,09 

jan/27 a dez/27 623.162,09 

jan/28 a dez/28 623.162,09 

jan/29 a dez/29 623.162,09 

jan/30 a dez/30 623.162,09 

jan/31 a dez/31 623.162,09 

TOTAL 7.951.470,59 

 

 Verifica-se assim que as projeções financeiras da empresa em 

recuperação demonstram que estas têm condições de, no período projetado, 

arcar com a totalidade dos débitos objetos da recuperação judicial. 

 

c. Da Proposta de Pagamento ao Credores da RJ 

 

O presente plano de Recuperação Judicial, adota como premissa que 

todos os valores, prazos e demais condições assumidas, deverão 

obrigatoriamente ser cumpridas dentro dos parâmetros aprovados pelo presente 

plano, conforme rege a Lei 11.101/2005. Neste sentido, se faz imperioso que as 

condições e pagamento a serem implementadas, encontrem-se em consonância 

com as projeções financeiras geradas para a empresa em recuperação, sob 

pena de, em contrário estar-se inviabilizando de início o processo recuperatório. 
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Havendo a exclusão de credor desta recuperação, o valor reservado a 

este será mantido, para pagamento extra recuperação, haja vista já haver a 

reserva do mesmo. 

 

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

significativo aumento da dívida em negociação o plano de pagamento será 

adequando para inclusão de tais valores. Nos casos de valores que avultem de 

tal modo o quantum devido, serão revistos os prazos de pagamento, carência, 

bem como padrões de correção, o que implicará em nova apresentação da 

presente peça técnica. 

 

Tendo em vista todos os credores envolvidos pertencerem a mesma 

classe dispensa-se a apresentação de critério de tratamentos das classes de 

credores. 

 

Valor total original das dívidas das recuperandas é de R$ 3.959.612,57, 

valor este, integralmente composto por créditos da Classe III – Quirografários. 

 

Valor total inicial da dívida, após a elaboração do Plano de Recuperação: 

propõem-se a aplicação de desconto negocial na cada de 50% (cinquenta por 

cento), perfazendo o valor de R$ 1.979.806,24, a ser dividido entre os seguintes 

credores:- Classe III – Quirografário.  (com 50% de deságio). 

 

Valor presente da dívida total, após a aplicação do deságio, R$ 

1.979.806,24 foi acrescido de taxa de correção fixa, para fins de viabilidade de 

pagamento. Sobre tal valor incidirão as seguintes condições e indexadores:  

 

- Taxa de juros mensais equivalente a 0,4% mensal e 4,9070% anual 

efetiva, a título de correção. 

 

- Período de pagamento: jan2020 a dez/ 2030, sujeito a alteração face 

atrasos na aprovação do Plano de Recuperação, face a carência instituída. 
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- Número de prestações a serem pagas: 144 (cento e quarenta e quatro) 

parcelas mensais com reforço anual. 

. 

- Período de carência: seis meses contados da aprovação do plano. 

 

- Sistema de pagamentos utilizado: sistema price, ou seja, o valor da 

prestação será constante e inclui a amortização do principal mais o pagamento 

de juros. 

 

- Valor da prestação inicial mensal da classe Quirografário considerando 

o somatório dos valores proporcionais médios R$ 10.500,00, incluindo 

amortização e juros. 

 

Memória de cálculos dos valores mensais para amortização da dívida. 

no data prestação 

% do 
pagamento 

sobre o Saldo 
Devedor 

reforço 
financeiro juros 

quota de 
amortização Saldo devedor 

0 jun-19 

Carência 

1.979.806,29 

0 dez-19 1.979.806,29 

1 jan-20 10.500,00   9.899,03 600,97 1.979.205,32 

2 fev-20 10.500,00   9.896,03 603,97 1.978.601,34 

3 mar-20 10.500,00   9.893,01 606,99 1.977.994,35 

4 abr-20 10.500,00   9.889,97 610,03 1.977.384,32 

5 mai-20 10.500,00   9.886,92 613,08 1.976.771,24 

6 jun-20 10.500,00   9.883,86 616,14 1.976.155,10 

7 jul-20 10.500,00   9.880,78 619,22 1.975.535,87 

8 ago-20 10.500,00   9.877,68 622,32 1.974.913,55 

9 set-20 10.500,00   9.874,57 625,43 1.974.288,12 

10 out-20 10.500,00   9.871,44 628,56 1.973.659,56 

11 nov-20 10.500,00   9.868,30 631,70 1.973.027,86 

12 dez-20 10.500,00 3,00% 59.190,84 9.865,14 59.825,70 1.913.202,16 

13 jan-21 10.500,00   9.566,01 933,99 1.912.268,17 

14 fev-21 10.500,00   9.561,34 938,66 1.911.329,52 

15 mar-21 10.500,00   9.556,65 943,35 1.910.386,16 

16 abr-21 10.500,00   9.551,93 948,07 1.909.438,09 

17 mai-21 10.500,00   9.547,19 952,81 1.908.485,28 

18 jun-21 10.500,00   9.542,43 957,57 1.907.527,71 

19 jul-21 10.500,00   9.537,64 962,36 1.906.565,35 

20 ago-21 10.500,00   9.532,83 967,17 1.905.598,18 

21 set-21 10.500,00   9.527,99 972,01 1.904.626,17 
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22 out-21 10.500,00   9.523,13 976,87 1.903.649,30 

23 nov-21 10.500,00   9.518,25 981,75 1.902.667,54 

24 dez-21 10.500,00 4,00% 76.106,70 9.513,34 77.093,36 1.825.574,18 

25 jan-22 10.500,00   9.127,87 1.372,13 1.824.202,05 

26 fev-22 10.500,00   9.121,01 1.378,99 1.822.823,06 

27 mar-22 10.500,00   9.114,12 1.385,88 1.821.437,18 

28 abr-22 10.500,00   9.107,19 1.392,81 1.820.044,36 

29 mai-22 10.500,00   9.100,22 1.399,78 1.818.644,58 

30 jun-22 10.500,00   9.093,22 1.406,78 1.817.237,81 

31 jul-22 10.500,00   9.086,19 1.413,81 1.815.824,00 

32 ago-22 10.500,00   9.079,12 1.420,88 1.814.403,12 

33 set-22 10.500,00   9.072,02 1.427,98 1.812.975,13 

34 out-22 10.500,00   9.064,88 1.435,12 1.811.540,01 

35 nov-22 10.500,00   9.057,70 1.442,30 1.810.097,71 

36 dez-22 10.500,00 5,00% 90.504,89 9.050,49 91.954,40 1.718.143,31 

37 jan-23 10.500,00   8.590,72 1.909,28 1.716.234,03 

38 fev-23 10.500,00   8.581,17 1.918,83 1.714.315,20 

39 mar-23 10.500,00   8.571,58 1.928,42 1.712.386,77 

40 abr-23 10.500,00   8.561,93 1.938,07 1.710.448,71 

41 mai-23 10.500,00   8.552,24 1.947,76 1.708.500,95 

42 jun-23 10.500,00   8.542,50 1.957,50 1.706.543,46 

43 jul-23 10.500,00   8.532,72 1.967,28 1.704.576,17 

44 ago-23 10.500,00   8.522,88 1.977,12 1.702.599,05 

45 set-23 10.500,00   8.513,00 1.987,00 1.700.612,05 

46 out-23 10.500,00   8.503,06 1.996,94 1.698.615,11 

47 nov-23 10.500,00   8.493,08 2.006,92 1.696.608,18 

48 dez-23 10.500,00 6,00% 101.796,49 8.483,04 103.813,45 1.592.794,73 

49 jan-24 10.500,00   7.963,97 2.536,03 1.590.258,71 

50 fev-24 10.500,00   7.951,29 2.548,71 1.587.710,00 

51 mar-24 10.500,00   7.938,55 2.561,45 1.585.148,55 

52 abr-24 10.500,00   7.925,74 2.574,26 1.582.574,29 

53 mai-24 10.500,00   7.912,87 2.587,13 1.579.987,17 

54 jun-24 10.500,00   7.899,94 2.600,06 1.577.387,10 

55 jul-24 10.500,00   7.886,94 2.613,06 1.574.774,04 

56 ago-24 10.500,00   7.873,87 2.626,13 1.572.147,91 

57 set-24 10.500,00   7.860,74 2.639,26 1.569.508,65 

58 out-24 10.500,00   7.847,54 2.652,46 1.566.856,19 

59 nov-24 10.500,00   7.834,28 2.665,72 1.564.190,47 

60 dez-24 10.500,00 10,00% 156.419,05 7.820,95 159.098,09 1.405.092,38 

61 jan-25 10.500,00   7.025,46 3.474,54 1.401.617,84 

62 fev-25 10.500,00   7.008,09 3.491,91 1.398.125,93 

63 mar-25 10.500,00   6.990,63 3.509,37 1.394.616,56 

64 abr-25 10.500,00   6.973,08 3.526,92 1.391.089,64 

65 mai-25 10.500,00   6.955,45 3.544,55 1.387.545,09 

66 jun-25 10.500,00   6.937,73 3.562,27 1.383.982,81 

67 jul-25 10.500,00   6.919,91 3.580,09 1.380.402,73 
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68 ago-25 10.500,00   6.902,01 3.597,99 1.376.804,74 

69 set-25 10.500,00   6.884,02 3.615,98 1.373.188,77 

70 out-25 10.500,00   6.865,94 3.634,06 1.369.554,71 

71 nov-25 10.500,00   6.847,77 3.652,23 1.365.902,48 

72 dez-25 10.500,00 12,00% 163.908,30 6.829,51 167.578,79 1.198.323,70 

73 jan-26 10.500,00   5.991,62 4.508,38 1.193.815,32 

74 fev-26 10.500,00   5.969,08 4.530,92 1.189.284,39 

75 mar-26 10.500,00   5.946,42 4.553,58 1.184.730,81 

76 abr-26 10.500,00   5.923,65 4.576,35 1.180.154,47 

77 mai-26 10.500,00   5.900,77 4.599,23 1.175.555,24 

78 jun-26 10.500,00   5.877,78 4.622,22 1.170.933,02 

79 jul-26 10.500,00   5.854,67 4.645,33 1.166.287,68 

80 ago-26 10.500,00   5.831,44 4.668,56 1.161.619,12 

81 set-26 10.500,00   5.808,10 4.691,90 1.156.927,22 

82 out-26 10.500,00   5.784,64 4.715,36 1.152.211,85 

83 nov-26 10.500,00   5.761,06 4.738,94 1.147.472,91 

84 dez-26 10.500,00 15,00% 172.120,94 5.737,36 176.883,57 970.589,34 

85 jan-27 10.500,00   4.852,95 5.647,05 964.942,29 

86 fev-27 10.500,00   4.824,71 5.675,29 959.267,00 

87 mar-27 10.500,00   4.796,33 5.703,67 953.563,33 

88 abr-27 10.500,00   4.767,82 5.732,18 947.831,15 

89 mai-27 10.500,00   4.739,16 5.760,84 942.070,30 

90 jun-27 10.500,00   4.710,35 5.789,65 936.280,66 

91 jul-27 10.500,00   4.681,40 5.818,60 930.462,06 

92 ago-27 10.500,00   4.652,31 5.847,69 924.614,37 

93 set-27 10.500,00   4.623,07 5.876,93 918.737,44 

94 out-27 10.500,00   4.593,69 5.906,31 912.831,13 

95 nov-27 10.500,00   4.564,16 5.935,84 906.895,28 

96 dez-27 10.500,00 15,00% 136.034,29 4.534,48 141.999,82 764.895,47 

97 jan-28 10.500,00   3.824,48 6.675,52 758.219,95 

98 fev-28 10.500,00   3.791,10 6.708,90 751.511,05 

99 mar-28 10.500,00   3.757,56 6.742,44 744.768,60 

100 abr-28 10.500,00   3.723,84 6.776,16 737.992,44 

101 mai-28 10.500,00   3.689,96 6.810,04 731.182,41 

102 jun-28 10.500,00   3.655,91 6.844,09 724.338,32 

103 jul-28 10.500,00   3.621,69 6.878,31 717.460,01 

104 ago-28 10.500,00   3.587,30 6.912,70 710.547,31 

105 set-28 10.500,00   3.552,74 6.947,26 703.600,05 

106 out-28 10.500,00   3.518,00 6.982,00 696.618,05 

107 nov-28 10.500,00   3.483,09 7.016,91 689.601,14 

108 dez-28 10.500,00 22,00% 151.712,25 3.448,01 158.764,24 530.836,89 

109 jan-29 10.500,00   2.654,18 7.845,82 522.991,08 

110 fev-29 10.500,00   2.614,96 7.885,04 515.106,03 

111 mar-29 10.500,00   2.575,53 7.924,47 507.181,56 

112 abr-29 10.500,00   2.535,91 7.964,09 499.217,47 

113 mai-29 10.500,00   2.496,09 8.003,91 491.213,56 
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114 jun-29 10.500,00   2.456,07 8.043,93 483.169,62 

115 jul-29 10.500,00   2.415,85 8.084,15 475.085,47 

116 ago-29 10.500,00   2.375,43 8.124,57 466.960,90 

117 set-29 10.500,00   2.334,80 8.165,20 458.795,70 

118 out-29 10.500,00   2.293,98 8.206,02 450.589,68 

119 nov-29 10.500,00   2.252,95 8.247,05 442.342,63 

120 dez-29 10.500,00 25,00% 110.585,66 2.211,71 118.873,94 323.468,69 

121 jan-30 10.500,00   1.617,34 8.882,66 314.586,03 

122 fev-30 10.500,00   1.572,93 8.927,07 305.658,96 

123 mar-30 10.500,00   1.528,29 8.971,71 296.687,26 

124 abr-30 10.500,00   1.483,44 9.016,56 287.670,69 

125 mai-30 10.500,00   1.438,35 9.061,65 278.609,05 

126 jun-30 10.500,00   1.393,05 9.106,95 269.502,09 

127 jul-30 10.500,00   1.347,51 9.152,49 260.349,60 

128 ago-30 10.500,00   1.301,75 9.198,25 251.151,35 

129 set-30 10.500,00   1.255,76 9.244,24 241.907,11 

130 out-30 10.500,00   1.209,54 9.290,46 232.616,64 

131 nov-30 10.500,00   1.163,08 9.336,92 223.279,72 

132 dez-30 10.500,00 25,00% 55.819,93 1.116,40 65.203,53 158.076,19 

133 jan-31 10.500,00   790,38 9.709,62 148.366,57 

134 fev-31 10.500,00  - 741,83 9.758,17 138.608,41 

135 mar-31 10.500,00   693,04 9.806,96 128.801,45 

136 abr-31 10.500,00  - 644,01 9.855,99 118.945,45 

137 mai-31 10.500,00   594,73 9.905,27 109.040,18 

138 jun-31 10.500,00  - 545,20 9.954,80 99.085,38 

139 jul-31 10.500,00   495,43 10.004,57 89.080,81 

140 ago-31 10.500,00  - 445,40 10.054,60 79.026,21 

141 set-31 10.500,00   395,13 10.104,87 68.921,35 

142 out-31 10.500,00  - 344,61 10.155,39 58.765,95 

143 nov-31 10.500,00   293,83 10.206,17 48.559,78 

144 dez-31 10.500,00 78,88% 38.302,58 242,80 48.559,78 0,00 

TOTAL 1.512.000,00  1.312.501,92 844.695,62 1.979.806,29  

 

 

Resumo dos Pagamentos:  

RESUMO        

 divida inicial junho/2019  1.979.806,29 
 (+) juros no período      844.695,62 

 TOTAL A PAGAR  2.824.501,91 

 (-) total amortização anuais    1.312.501,92  
 (-) total parcelas mensais para amortização    1.512.000,00  

TOTAL amortização 2.824.501,92 
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Resumo anual dos pagamentos projetados aos credores do Plano de 

Recuperação Judicial: 

DATA 

PARCELAS FIXAS TOTAL 
ANUAL PAGAMENTO DA. 

DIVIDAS 

REFORÇO ANUAL 
PAGAMENTO DA 

DIVIDAS 
TOTAL ANUAL PAGAMENTOS 

DA DÍVIDA 

jul/19 a dez/2019 -   

jan/20 a dez/20 126.000,00 59.190,84 185.190,84 

jan/21 a dez/21 126.000,00 76.106,70 202.106,70 

jan/22 a dez/22 126.000,00 90.504,89 216.504,89 

jan/23a dez/23 126.000,00 101.796,49 227.796,49 

jan/24 a dez/24 126.000,00 156.419,05 282.419,05 

jan/25 dez/25 126.000,00 163.908,30 289.908,30 

jan/26 a dez/26 126.000,00 172.120,94 298.120,94 

jan/27 a dez/27 126.000,00 136.034,29 262.034,29 

jan/28 a dez/28 126.000,00 151.712,25 277.712,25 

jan/29 a dez/29 126.000,00 110.585,66 236.585,66 

jan/30 a dez/30 126.000,00 55.819,93 181.819,93 

jan/31 a dez/31 126.000,00 38.302,59 164.302,59 

TOTAL 1.386.000,00 1.312.501,92 2.824.501,92 

  

 Os valores anuais apresentados no quadro acima são também 

apresentados no gráfico a seguir: 

 

 

Durante todo o período de pagamento aprovado pelo plano de 

recuperação, o valor a ser pago será distribuído dentro da proporcionalidade dos 

créditos de cada um dos credores envolvidos, inscritos no Quadro Geral de 
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Credores, tendo como base o valor da parcela e sua proporcionalidade no valor 

do credito. Em situação alguma se deixará de observar o Princípio da igualdade 

no tratamento e pagamento a todos os credores inscritos no Quadro Geral de 

Credores. 

 

d. Da Sistemática de Efetivação dos Pagamentos: 

 

Para que se efetive o pagamento dos valores objeto da Recuperação 

Judicial, deverão os credores informar, via carta registrada, dentro de um prazo 

de até 30 dias anteriores a data definida como sendo a data inicial de pagamento, 

os seguintes dados para efetivação dos pagamentos: 

 

- Sua razão social. 

 

- Seu CNPJ ( Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ). 

 

- Banco contendo: número do banco, número da agencia e seu número de conta 

corrente e operação, em sendo o caso. 

 

A alteração de qualquer item das informações acima referidas, sem a 

devida informação à recuperanda, que venha a impossibilitar o pagamento das 

parcelas, não implicará em descumprimento das condições pactuadas por 

ambas as partes. 

 

O credor que entender por forma diversa de recebimento dos seus valores 

deverá informar esta, à Recuperanda, no mesmo prazo, para efetivação da 

mesma. 

 

Endereço das Recuperandas:  

RS 344, KM 38 - Bairro Timbaúva - Santa Rosa - RS - 98.900-000 

Fone/Fax: 55 3512 5718 

E-mail: tecnoinox@tecnoinox.ind.br 
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4. Da Análise de Viabilidade da Proposta 

 

Verifica-se através dos estudos e projeções que compõem o presente 

estudo técnicos que a empresa em recuperação tem condições de manter sua 

matriz produtiva, adimplir todas as obrigações contraídas pela presente 

Recuperação Judicial. Da mesma forma constata-se possível uma expansão na 

sua matriz produtiva, gerando assim crescimento do seu faturamento, o que 

necessariamente implicaria em fomento ao crescimento social local, 

principalmente através da geração de empregos. 

 

A arrecadação projetada para o período de recuperação, demonstra-se 

suficiente para atender ao adimplemento das dívidas contraídas pela 

Recuperação Judicial, bem como manter em funcionamento de forma 

sustentável o negócio.  

 

As perspectivas de crescimento de mercado decorrentes da retomada da 

economia, bem como as medidas administrativas internas já implementadas nas 

recuperandas, também resguardam a fiel e efetiva execução do plano de 

Recuperação Judicial, o qual demonstra-se plenamente viável de execução. 

 

5. Das Baixas dos Protestos, Negativações e Restrições 

 

A Recuperação Judicial proposta, visa garantir a manutenção das fontes 

produtoras, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da Recuperanda, suas funções sociais e o 

estimulo à atividade econômica.  

 

Uma vez apresentado o Plano de Recuperação Judicial, e estando este 

aprovado pela Assembleia Geral de Credores, restará constituído título executivo 

judicial, nos termos do Artigo 475-N, inciso lll, da Lei n" 5.869 de 11 de janeiro 

de 1973 – Código de Processo Civil. Tendo em vista que a aprovação do Plano 

de Recuperação pelos Credores implica novação dos créditos anteriores ao 

pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das 

garantias, nos termos do Art. 59 da Lei 11.101/2005. Verifica-se que, enquanto 
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adimplido o Plano de Recuperação, não haverá mais obrigação vencida, face a 

novação operada, em relação ao devedor principal, bem como aos garantidores. 

 

Diante disto, tão logo seja aprovado o Plano de Recuperação Judicial, no 

presente feito, ficam desde já obrigados todos os Credores a ele sujeitos a 

cancelarem os protestos e negativações efetuados bem como cessarem 

eventuais ações judiciais com fim de cobrança, independentemente da natureza 

processual empregada, inclusive em relação aos coobrigados garantidores, bem 

como os lançamentos nos órgãos de restrição ao crédito, enquanto perdura o fiel 

cumprimento do plano de Recuperação Judicial, sob pena de responderem civil 

e penalmente os credores que não observarem tal disposição. 

 

6. Dos Ativos 

 

 No que concerne aos ativos da empresa em recuperação, verifica-se 

que os mesmos se consubstanciam nos seguintes bens: 

 

IMÓVEIS - Fração do lote rural nº 125, com área de 40.000,00 m2 (quarenta mil 

metros quadrados), situado no local denominado Lajeado do Ipê, no município 

de Santa Rosa – RS, com um pavilhão industrial com estrutura em concreto 

armado e cobertura metálica, com área de 1.100,00 m2 e uma edificação de 

alvenaria para abrigar subestação transformadora, com área de 15,36 m2, 

situado na RS 344, Km 38. Matriculado junto ao Registro de Imóveis de Santa 

Rosa, sob o nº 32.223. Bem avaliado em R$ 1.550.000,00 (um milhão quinhentos 

e cinquenta mil reais0 conforme laudo em anexo. 

 

MÓVEIS - Equipamentos diversos utilizados na manufatura de equipamentos, 

avaliados conjuntamente em R$ 175.700,00 (cento e setenta e cinco mil e 

setecentos reais), ora descritos: 

 

 Uma calandra marca Kunkel , avaliada em R$ 3.500,00. 

 Dois compressores marca Schulz 20 pés 200 lts, avaliados em R$ 

3.700,00 
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 Uma máquina de corte de plasma marca Esab modelo LPH 37, avaliada 

em R$ 3.100,00. 

 Uma dobradeira CNC marca Taí 2011, mod WC67Y, avaliada em 

65.000,00. 

 Uma dobradeira manual, marca Kunkel, avaliada em R$ 5.000,00. 

 Um aparelho de solda Mig, marca Esab, trifásico, avaliado em R$ 

3.000,00. 

 Uma furadeira de coluna, avaliada em R$ 1.200,00. 

 Uma plasma de corte PC 60, marca Lincon. avaliada em 3.200,00. 

 Um torno mecânico, marca Nardini, avaliado em R$ 23.000,00. 

 Duas serras de ferro policorte, avaliadas em R$ 1.600,00. 

 Uma polidora, avaliada em R$ 800,00. 

 Um prensa hidraulida, marca Schulz, avaliada em 3.800,00. 

 Duas maquinas de repucho de chapas, marca Tecnoinox, avaliadas em 

R$ 12.000,00. 

 Um aparelho de solda Mig, marca Esab, avaliado em R$ 2.700,00. 

 Uma maquina de solda ponto, marca Casenot, avaliada em R$ 

39.000,00. 

 Um aparelho de solda Tig, marca Sumig, avaliado em R$ 1.700,00. 

 Um aparelho de solda Tig, marca Sumig, avaliado em R$ 1.700,00. 

 Um aparelho de solda Tig, marca Sumig, avaliado em R$ 1.700,00. 

 Uma empilhadeira a gás, cap 2,5 toneladas, marca Clark, avalida em R$ 

35.000,00. 

 

 As avaliações do bens móveis e imóvel que integram o patrimônio da 

recuperanda encontram-se em anexo ao presente plano de recuperação. 

 

A recuperanda encontra-se inseridos em mercado de grande 

concorrência, sendo que o bom resultado do pagamento das obrigações ora 

contraídas, depende diretamente que esta possa manter-se competitiva e 

atendendo as necessidades do seu mercado consumidor. Tal necessidade, 

perpassa, dentre outras questões, pela possibilidade que a recuperanda possa 

proceder na renovação de seus ativos existentes, mantendo sua infraestrutura 

operacional adequada à competitividade imposta pelo Mercado. 
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Neste sentido, após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial a 

venda de qualquer bem, equipamentos e instalações da empresa fica desde já 

autorizada pelos Credores, sujeita, contudo, a autorização judicial, nos termos 

da Lei 11.101/2005. 

 

Recursos obtidos com eventuais alienações, que não venham a ser 

utilizados da renovação do patrimônio e estrutura destinar-se-ão à recomposição 

do capital de giro da recuperanda, com o intuito de reduzir seu custo financeiro, 

os quais serão devidamente registrados em seus demonstrativos contábeis. 

 

Toda e qualquer movimentação de ativos, será previamente informada ao 

Administrador Judicial e ao Juízo, buscando dar total transparência e legalidade, 

preservando-se o interesse dos credores. 

 

7. Considerações Finais 

 

O presente Plano de Recuperação Judicial encontra-se de acordo aos 

ditames da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 - Lei de Recuperação dê 

Empresas, garantindo os meios necessários para a recuperação econômico-

financeira da empresa em recuperação. 

 

Foram apresentados os levantamentos necessários, e meio para 

recuperação, sendo que o plano de recuperação apresentado conta com 

viabilidade econômico-financeira da empresa demonstrada, desde que as 

condições propostas para o pagamento aos credores sejam aceitas. 

 

Tendo em vista a empresa já ter tomados todas medidas internas e 

externas necessárias ao bom cumprimento do plano de recuperação, bem como 

as projeções que embasam o presente trabalho, resta demonstrado à efetiva 

possibilidade da continuidade dos negócios das Recuperandas, preservando-se 

seu valor social e benefícios dele decorrentes.  
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8. Notas Finais 

 

O trabalho técnico realizado pela assessoria que assina conjuntamente o 

presente Plano de Recuperação Judicial, deu-se através da análise de relatórios 

gerenciais, analises financeiras, contábeis e econômicas, tudo de acordo com as 

informações e premissas fornecidas pela empresa em recuperação ou pelos 

seus sócios e profissionais contratados por estes. Tais informações são foram 

auditadas pela Ugalde & Associados – Assessoria e Consultoria Jurídica, 

cabendo exclusivamente à empresa em recuperação, seus   sócios   e, ao seu   

contador   a responsabilidade pelas informações utilizadas na elaboração do 

presente Plano de Recuperação Judicial. 

 

Tais informações serviram de base para as projeções financeiras, as 

quais, conjuntamente como projeções de mercado emanadas por entidades 

representantes do segmento, servem de fundamento para o Plano de 

Recuperação proposta e comprovam a capacidade financeira da empresa para 

o devido cumprimento das obrigações por este contraídas. 

 

 O Plano de Recuperação apresentado toma como base projeções 

financeiras que se baseiam em cenários e condições que, por serem futuras, 

envolvem riscos e incertezas, podendo não se efetivarem nos termos esperados, 

face a enorme gama de fatores que os influenciam. 

 

As projeções integrantes do Plano de Recuperação, foram realizadas 

tendo como base um período futuro de 11 (onze) anos, período de pagamento, 

tendo como base as informações fornecidas pela empresa em recuperação 

considerando ainda perspectivas econômicas e mercadológicas que se 

desenham para tal período para o setor que se encontra inserida a empresa em 

questão. 

 

Salienta-se que a instabilidade financeira que assola o país, muito 

influenciada e gerada pela crise política instalada, são fatores que dificultam o 

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

elastecer a margem de erro das projeções realizadas. 
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9. Conclusão 

 

O presente plano de recuperação judicial, vem alicerçado em análise 

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

empresa em recuperação, bem como sua reestruturação financeira, conforme 

pormenorizado no tópico próprio, concluem de forma fundamentada que a 

empresa tem condições de cumprir fielmente os pagamentos que ora se obriga. 

Ressalta, ainda, que é a firme intenção da empresa tal adimplemento nas 

condições ora apresentadas. 

 

 O presente plano de Recuperação Judicial, fundamenta-se no 

princípio da par conditio creditorum, implicando em novação objetiva e real dos 

créditos anteriores ao pedido de recuperação, obrigando a TECNOINOX 

INDUSTRIA METALURGICA LTDA – EPP.,  bem como todos os Credores  a ele 

sujeitos, nos termos do artigo 59 da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperações de 

Empresas), do artigo 385 da Lei n° 10.406, de 10.01.2002 (Novo Código Civil) e 

artigo 475-N, inciso III, do caput da Lei 5.869/1973 (Código de Processo Civil). 

 

A sentença concessiva da Recuperação Judicial consubstancia-se em 

título executivo judicial, de forma que, enquanto cumpridos os termos do 

presente Plano, estarão desobrigados de responder pelos créditos originais os 

avalistas, fiadores e coobrigados pelas obrigações englobadas pela presente 

Recuperação Judicial. 

 

Acreditando no presente Plano de Recuperação como uma medida efetiva 

para resolver os débitos objeto da presente Recuperação, pugna-se pela sua 

aprovação. 

 

Santa Rosa – RS, 09 de setembro de 2019. 
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10. Anexos 

 

Anexo I -  Laudo de Viabilidade Econômico e Financeiro. 

 

Anexo II – Laudo de Avaliação Patrimonial. 

 

Anexo III -  Levantamentos de mercado – tendências econômicas e 

mercadológicas. 

 

https://blogs.canalrural.uol.com.br/canalruralmatogrosso/2019/01/09/mercado-do-leite-

panorama-e-expectativa-para-o-setor-em-2019/ 

 

https://animalbusiness.com.br/cenario-agro/desenvolvimento/resumo-de-duas-importantes-

publicacoes-sobre-a-cadeia-produtiva-do-leite/ 

 

 

Anexo IV – Documentos Contábeis Pertinentes. 

 

Anexo V – Fluxos de Caixa. 
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