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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.Síntese do processo 

 

Em virtude dos problemas financeiros narrados na exordial, a 

Recuperanda apresentou pedido de Recuperação Judicial em 13 de janeiro de 2017, 

sendo a ação distribuída para a 4ª Vara Cível de Joinville/SC. Para tanto juntou os 

documentos que demonstram as dificuldades pelas quais vem passando, bem como os 

argumentos para se acreditar em um restabelecimento da sua saúde financeira. 

 

Em 30 de janeiro de 2017 foi proferido despacho (fl. 91) 

determinando a juntada de novos documentos, o que foi cumprido em 9 de fevereiro do 

mesmo ano (fls. 93/100). 

 

Em 16 de fevereiro foi proferida nova decisão (fls. 101/106), nos 

seguintes termos: 

 

(…) 

IV- Neste contexto, pelo exposto: 

1) DEFIRO o processamento da recuperação judicial da empresa 

autora e: 

a) Nomeio como administrador judicial a pessoa jurídica Socreppa 

e Schafauser Advogados Associados SC (CNPJ11.359.159/000113 e 

OAB/SC 1.578/09), cabendo à Dra. Carmen Schafauser 

(OAB/SC28.438) a responsável pela condução deste processo (art. 33, 

parágrafo único, da Lei n. 11.101/05) e para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso. 

(…) 

 

Sobreveio então relatório inicial da administradora judicial (fls. 

212/219), a qual atestou a importância deste processamento para a recuperação da 

empresa. 

 

A fls. 226/227 foi cumprida a exigência do art. 52, §1º da Lei 

11.101/05, sendo acostado aos autos o edital publicado no jornal A Noticia, que possui 

grande circulação na comarca, em 22 de maio de 2017. 

 

Em 29 de junho de 2017 ocorreu nova manifestação da administradora 

judicial, na qual restou acostado aos autos novo quadro de credores, após apresentação 

das divergências destes em relação aos montantes inicialmente informados. 



 

Todas as medidas previstas na Lei nº 11.101/05 foram devidamente 

cumpridas, assim como as determinações do juízo responsável pela Recuperação 

Judicial, razão pela qual o presente plano deve ser acolhido e apreciado na Assembleia 

Geral de Credores. 

 

1.2.Informações a respeito da ITRA Automação 

 

A Recuperanda foi fundada em agosto de 2009, nesta comarca, com o 

propósito de oferecer soluções inovativas em termos de automação industrial. 

Utilizando tecnologia de ponta e experiência própria a Recuperanda tem fornecido 

equipamentos de montagem, soldagem, conformação e painéis de testes, entre outros 

equipamentos modernos e alta performance, tendo superado constantemente as 

expectativas de seus conceituados clientes. 

 

A Recuperanda já fez mais de 1800 orçamentos, para mais de 60 

clientes diferentes, e procura sempre prospectar novos clientes/parceiros. Dentre seus 

principais clientes, destacam-se Weg, Embraco, Embraco México, Eletrolux, Whirpool, 

Herweg, etc. 

 

A Recuperanda trabalha com Projetos específicos, sendo que 

prospecta e avalia nos clientes as suas necessidades em expectativas de cada projeto ou 

serviço realizado. De posse das informações técnicas, da necessidade e do produto, bem 

como seu dimensionamento, normas e produtividade, é apresentada uma proposta 

técnica/comercial. 

 

Atualmente a empresa Recuperanda possui sua sede localizada na Rua 

Colon, no Bairro Glória. O atual imóvel tem aproximadamente 360 m², e é alugado, 

sendo pago a título de aluguel o montante de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) 

por mês. 

 

Todavia, a Recuperanda já havia adquirido dois terrenos para a 

construção de sede própria. Estes terrenos estão avaliados entre R$ 180.000,00 (cento e 

oitenta mil reais) a R$ R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo que em virtude da 

atual situação financeira da empresa, não será possível cumprir esta meta. 

 

Em razão disto, o presente plano contempla a alienação do terreno 

com os recursos obtidos sendo disponibilizados para deposito em conta judicial e 

destinados ao pagamento dos credores. 

 



Ademais, a Recuperanda, conforme será melhor explicado alhures, 

planeja limitar suas atividades ao projeto das soluções, terceirizando e supervisionando 

a execução dos mesmos, de modo a reduzir custos operacionais. 

 

Também, a empresa Recuperanda irá alienar alguns bens, além do 

terreno já descrito acima, a fim de quitar o débito junto a seus credores. 

 

Todo este conjunto de medidas, juntamente com o plano ora 

apresentado certamente serão aptos à reestruturação econômica e financeira da 

Recuperanda. 

 

1.3.Do patrimônio intangível  

 

Além de todo o patrimônio material da Recuperanda, ainda há de se 

considerar o patrimônio intangível da mesma, o qual compreende, especialmente, os 

projetos arquivados pela mesma. 

 

Toda a propriedade intelectual da Recuperanda abrange um 

patrimônio tão, ou até mesmo mais valioso que os bens físicos, os quais podem vir a ser 

alienados para também ajudar a pagar o passivo da empresa. 

 

1.4.Das características do plano 

 

É consabido que o país atravessa um momento delicado do ponto de 

vista econômico. Esta situação vem acarretando problemas financeiros e até mesmo a 

quebra de inúmeras empresas, das mais tradicionais às mais novas e modestas em 

termos de faturamento. 

 

Neste norte, a Recuperação Judicial tem sido um mecanismo de 

proteção das empresas que passam por dificuldades para tentar o restabelecimento da 

saúde financeira. Todavia, observa-se em muitos casos que o instrumento da 

Recuperação Judicial tem dado somente uma sobrevida às empresas, sendo que os 

processos se arrastam por anos e terminam, em muitas vezes, com a falência. 

 

É comum nestes casos em que a falência não é evitada nem mesmo 

por meio do processo de Recuperação Judicial a elaboração de planos audaciosos, nos 

quais ficam previstos aumentos exponenciais nas receitas da empresa que devem, 

supostamente, levar ao seu restabelecimento pleno, sem que haja, contudo, uma 

preocupação com despesas e meios para alcançar as metas previamente estabelecidas no 

plano. 



 

Ocorre que, em geral, o que se observa é justamente o contrário. As 

empresas entram em recuperação judicial em razão das dificuldades econômicas 

apresentadas e a partir de então encontram ainda novos obstáculos para gerar capital, 

reduzindo gradativamente suas receitas. 

 

A simples renegociação das dívidas com a concessão de deságio e 

carência para geração de caixa tem se mostrado insuficiente para gerar a recuperação 

das empresas. Isto porque esta continua ativa no mercado gerando novas dívidas, as 

quais não são contempladas no processo de Recuperação Judicial. Desta forma, a 

sociedade empresária se vê compelida a pagar não só as dívidas concursais, mas 

também as extra concursais, geradas após o processamento da RJ, e indispensáveis para 

a continuidade das atividades. 

 

Tal situação acaba por gerar um descompasso financeiro, na medida 

em que novas dívidas passam a surgir e o capital segue insuficiente para quitar todo o 

passivo. 

 

É necessário, então, uma reestruturação interna em toda a gestão 

administrativa e financeira, reduzindo despesas, maximizando receitas e gerindo de 

forma mais controlada o capital de giro, para que a empresa possa de fato se reerguer 

financeiramente. Para que isto ocorra, é preciso uma conscientização total do momento 

atravessado, com total colaboração de todos os envolvidos, sejam fornecedores, 

credores, colaboradores, ou mesmo os próprios administradores.  

 

É exatamente neste sentido que este plano de recuperação busca 

inovar. Há o entendimento que é preciso um novo paradigma para sair deste ciclo de 

recuperações que se arrastam por anos, tumultuando as já congestionadas vias judiciais 

e que terminam com a falência da empresa recuperanda e a insatisfação de seus 

credores. 

 

Em razão disto, o presente plano apresenta uma preocupação maior 

com a saúde financeira da empresa, em detrimento do faturamento. 

 

Conforme será observado posteriormente o presente plano contempla 

uma redução na projeção de faturamento anual. Porém, trazendo uma visão macro da 

situação financeira da empresa, serão tomadas medidas para possibilitar uma drástica 

redução também nos custos e despesas, de maneira a desafogar o caixa da empresa, 

gerando capital de giro suficiente para quitar tanto as despesas concursais quanto extra 

concursais e recorrentes. 



 

Neste sentido, entende-se que não adianta criar previsões mirabolantes 

de aumento do faturamento sem que sejam adotadas medidas para tornar tais projeções 

possíveis com contenção dos custos e despesas. 

 

2. DO PLANO 

 

Muito importante para o plano de recuperação da Recuperanda e 

soerguimento da empresa, não somente o plano de pagamento de seus credores, mas 

também o planejamento para que isto ocorra. 

 

Neste intuito, foi traçado abaixo a realidade atual e o planejamento 

proposto para recuperação da empresa. 

 

Hoje os custos e as despesas operacionais da Recuperanda são muito 

elevados, ainda que tenham ocorrido medidas para estancar esse dispêndio ao longo dos 

últimos anos. Destaca-se que, em razão das dificuldades, a empresa efetuou o 

desligamento no ano de 2015 de 7 colaboradores, posteriormente no ano 2016 ocorreu o 

desligamento de mais 10 colaboradores.  Independente da ocorrência de vendas ou não, 

seu endividamento continuou elevando, ocorrendo então o pedido da recuperação 

judicial em 11 de Janeiro de 2017. 

 

Planilha Custos e Despesas: 

 

CUSTOS E DESPESAS VALOR 

ENERGIA ELÉTRICA R$ 542,12 

ÁGUA R$ 48,35 

TELEFONE, CELULAR E INTERNET R$ 1.032,97 

SALÁRIOS R$ 32.721,47 

ENCARGOS TRABALHISTAS R$ 17.306,07 

ALUGUEL R$ 5.500,00 

AMBIENTAL E TAXA DE LIXO R$ 69,81 

IPTU R$ 253,35 

SEGUROS DOS VEÍCULOS R$ 852,78 

SEGUROS DE VIDA R$ 105,73 

DESPESAS COM GASOLINA R$ 1.786,67 

PLANO DE SÁUDE R$ 1.305,88 

PLANO ODONTOLÓGICO R$ 210,50 

CONTABILIDADE R$ 1.200,00 

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO R$ 3.836,00 



SISTEMA R$ 341,30 

TOTAL R$ 67.113,00 

 

Aliado a isto, e verificando os faturamentos de 2014 até junho de 

2017, percebe-se que no decorrer dos anos ocorreu diminuições drásticas. 

 

2014 2015 2016 

3.155.735,97 R$ 2.905.577,18 R$ 1.759.310,41 

 

 

Como nas operações de vendas de máquinas os recebimentos 

concentram-se geralmente quando os custos já foram efetuados, existe uma enorme 

necessidade de capital de Giro. 

 

Para complicar ainda mais, é consabida a elevada carga tributária e 

encargos, que possuem impacto significativo nas operações. 

 

Para solucionar estes problemas a Recuperanda já adotou algumas das 

seguintes medidas, estando em fase de implemento das faltantes: 

 

Como seu foco principal está em intangíveis, projetos de excelente 

qualidade nos quais obteve ótimos resultado em seus clientes, resolveu investir nesta 

área.  

 

Anexo I – Relação dos Projetos desenvolvidos pela Recuperanda, 

respectivos clientes e valores estimados de venda destes projetos. 

Anexo II – Exemplos de alguns projetos desenvolvidos pela 

Recuperanda e sua finalidade.  

 

Desta forma, a Recuperanda a partir de agora, concentra seus esforços 

em projetos de soluções e supervisão técnica especializada para seus clientes tendendo a 

terceirizar a fabricação das máquinas. 

 

 Com isto, poderá reduzir drasticamente seus custos e despesas, e 

pode terceirizar a fabricação de máquinas sob sua supervisão em diversas empresas que 

estejam com capacidade ociosa, reduzindo assim seus custos e despesas e 

proporcionando ainda serviços a outros gerando renda. 

 

Para tanto a recuperanda já está adotando medidas efetivas as quais 

são: 



 

1) Redução de seu quadro de colaboradores, enxugando ao máximo, 

sendo que neste momento representará uma redução conforme abaixo: 

 

a. A folha atual é de R$ 32.721,47 e encargos sobre a folha são de 

R$ 17.306,07, totalizado R$ 50.027,54 mensais.  

b. A folha ficará em R$ 7.081,94 e encargos sobre a folha serão de 

R$ 3.745,58, totalizando R$ 10.827,52 mensais. 

c. A parte comercial que hoje é interna será terceirizada sendo que 

será pago comissão sobre faturamento de 5%. 

 

i. Frisa-se que não foi uma simples demissão de colaboradores, mas 

um desligamento controlado, no qual a maioria dos colaboradores 

estará amparada, pois promoveu-se um trabalho antecipado de 

colocação dos mesmos como terceirizados importantes nas 

empresas as quais a recuperanda prestava seus serviços. 

 

ii. REDUÇÃO EFETIVA DE R$ 39.200,02. 

 

2) Redução de Custos Diversos 

a. Aluguel 

i. Atualmente é pago R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) 

mensais; 

ii. A recuperanda passará sua sede para um Coworking no qual 

pagará R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, isto já com todas as despesas 

incluídas (agua, luz, internet, compartilhamento de secretária e etc.). 

iii. REDUÇÃO EFETIVA R$ 4.000,00. 

 

b. Telefone Internet, agua, Luz e outros. 

 

Despesa Atual Como ficará 

TELEFONE, CELULAR E INTERNET R$ 1.032,97 R$ 350,00 

ENERGIA ELÉTRICA R$ 542,12 R$ 0,00 

ÁGUA R$ 48,35 R$ 0,00 

ALUGUEL R$ 5.500,00 R$ 1.500,00 

AMBIENTAL E TAXA DE LIXO R$ 69,81 R$ 0,00 

CONTABILIDADE R$ 1.200,00 R$ 400,00 

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO R$ 3.836,00 R$ 300,00 

SISTEMA R$ 341,30 R$ 110,00 

PLANO DE SAÚDE R$ 1.305,88 R$ 0,00 



PLANO ODONTOLÓGICO R$ 210,50 R$ 0,00 

SEGURO DE VIDA R$ 105,73 R$ 0,00 

IPTU R$ 253,35 R$ 0,00 

DESPESAS COM GASOLINA R$ 1.786,67 R$ 800,00 

SEGURO DOS VEÍCULOS  R$ 852,78 R$ 180,00 

TOTAL R$ 17.085,46 R$ 3.640,00 

i. Como pode se observar a maioria dos custos e despesas serão 

excluídos ou terão drásticas reduções. 

 

ii. REDUÇÃO EFETIVA R$ 13.445,46. 

 

3) REDUÇÃO TOTAL EFETIVA 

 

CUSTOS E DESPESAS VALOR Como ficará 

ENERGIA ELÉTRICA R$ 542,12 R$ 0,00 

ÁGUA R$ 48,35 R$ 0,00 

TELEFONE, CELULAR E INTERNET R$ 1.032,97 R$ 350,00 

SALÁRIOS R$ 32.721,47 R$ 7.081,94 

ENCARGOS TRABALHISTAS R$ 17.306,07 R$ 3.745,58 

ALUGUEL R$ 5.500,00 R$ 1.500,00 

AMBIENTAL E TAXA DE LIXO R$ 69,81 R$ 0,00 

IPTU R$ 253,35 R$ 0,00 

SEGUROS DOS VEÍCULOS R$ 852,78 R$ 852,78 

SEGUROS DE VIDA R$ 105,73 R$ 0,00 

DESPESAS COM GASOLINA R$ 1.786,67 R$ 800,00 

PLANO DE SÁUDE R$ 1.305,88 R$ 0,00 

PLANO ODONTOLÓGICO R$ 210,50 R$ 0,00 

CONTABILIDADE R$ 1.200,00 R$ 400,00 

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO R$ 3.836,00 R$ 300,00 

SISTEMA R$ 341,30 R$ 110,00 

TOTAL R$ 67.113,00 R$ 15.140,30 

i. REDUÇÃO EFETIVA R$ 51.972,70. 

ii. Vê-se claramente que em detrimento de custos, 

despesas e impostos o ponto de equilíbrio que era 

de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais) ficará abaixo dos R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). 

iii. Desta forma, conclui-se que em uma projeção 

qualquer com faturamento de valor acima dos R$ 



20.000,00 (vinte mil reais), já se é obtido lucro, com 

capacitação de pagamento da Recuperanda. 

 

Efetivamente, a Recuperanda, passará de fabricante de máquinas, para 

projetos de soluções e supervisão técnica especializada, desta forma, seus custos 

diminuem drasticamente, assim como seu faturamento. Porém, mesmo com a redução 

deste, poderá honrar com os custos e despesas mensais e ainda obter lucro para saldar os 

compromissos da RJ. 

 

Geração de Caixa para Pagamento da RJ. 

 

A Recuperanda adquiriu anteriormente 2 terrenos para construção de 

sua sede.  

Todavia, pretende colocar os 2 terrenos a venda os quais podem ser 

alienados com valores entre R$ 180.000,00 a 200.000,00. Montantes estes que serão 

aplicados para render juros, sendo utilizados para quitação das parcelas conforme o 

plano de pagamento apresentado. A empresa Recuperanda se compromete a, caso seja o 

entendimento do juízo ou da assembleia, a prestar contas periodicamente do saldo, dos 

juros obtidos e destinação dos recursos. 

 

Observa-se que com este resultado obtido paga-se entre 41% e 46% 

da dívida da RJ, já considerando o Plano de Pagamento dos Credores com os deságios 

propostos. 

 

Perspectiva possível de venda de projetos para antigos clientes: 

 

Em seu acervo a recuperanda detém uma enormidade de projetos de 

sua autoria a qual não disponibilizou para seus clientes, sendo que os mesmos, devido à 

mudança de atividade podem ser oferecidos aos antigos clientes. 

 

Exemplificando o caso acima, a recuperanda está negociando um de 

seus projetos por R$ 85.000,00, para acertos. O projeto que está sendo negociado refere-

se ao cliente Herweg, apresentado no quadro abaixo com a seguinte descrição 

(DISPOSITIVO PARA MONTAR A MOLA E OS PINOS NA PLATINA). 

 

Projetos em balcão de venda 

 

Descrição Empresa Valor Venda 

Projetos 

242 - WHIRLPOOL - ESTAÇÃO DE WHIRLPOOL              



SEPARAÇÃO 77.664,19  

MAQUINA DE VACUO EMBRACO              

62.422,43  

CELULA DE MONTAGEM DA TAMPA ALCAST              

57.218,40  

243 - WHIRLPOOL - MESA DE CENTRAGEM WHIRLPOOL              

48.605,15  

MAQUINA DE VÁCUO (Novo Sistema) EMBRACO              

47.000,00  

MAQUINA AUTOMATICA DE MONTAR A 

BOBINA CWB 38 

WEG              

44.041,33  

EMBRACO (MX) - EST. DE CRIMP. TUBO 

BANDY 

EMBRACO              

35.481,99  

LINHA TAMPOGRAFICA PROJETO 

MAYARA III 

ELECTROLUX              

37.000,00  

MAQUINA DE SOLDA E TESTE BIDL CSW WEG              

38.359,83  

DISPOSITIVO PARA MONTAR A MOLA E OS 

PINOS NA PLATINA 

HERWEG              

85.000,00  

EMBRACO (BR) - CRIMPAGEM TUBO 

BANDY 

EMBRACO              

26.474,83  

LINHA DE DOBRA DE CHAPA TOX              

36.383,33  

DISPOSITIVO DE CORTE EM LINHA ILPEA              

25.665,79  

MAQUINA DE SOLDA E MONTAR 

CONTATO FACA 

WEG              

28.243,83  

MAQUINA DE MONTAGEM DE BLOCO CSW WEG              

25.752,00  

TESTE DE RIGIDEZ DIELETRICO DO 

DISJUNTOR DW 400/800/1200 

WEG              

23.706,67  

ESTAÇÃO DE PUNCIONAMENTO (RB.FF.02) REMY              

19.474,24  

PRENSA PACOTE EMBRACO              

23.207,54  

ALIMENTAÇÃO AUT.  DE PARAFUSOS NA 

TAMPA DO CILINDRO 

EMBRACO              

18.161,00  

ALIMENTADOR DA MAQUINA DO 

ROTOJATO 

PRESSENGE              

22.272,00  



Total            

782.134,56  

 

Caso ocorra a venda de apenas 10% dos projetos observa-se que 

poderá ser quitada mais 18% da RJ, já considerando o Plano de Pagamento dos 

Credores com os deságios propostos. 

 

Os demais projetos da Itra Automação Eireli, no qual referem-se a 69 

projetos tem valor total de venda estimado em R$ 715.288,76, preço médio por projeto 

de R$ 10.366,50. 

 

Outras receitas também virão de um percentual que será cobrado pela 

supervisão na montagem das máquinas. 

 

3. DO PAGAMENTO 

 

3.1. CARÊNCIA 

 

A Recuperanda propõe um período de carência de 24 (vinte e quatro) 

meses a serem contados do trânsito em julgado do Plano de Recuperação Judicial, para 

início dos pagamentos aos credores Classe III e IV, haja visto a inexistência de credores 

das demais classes. 

 

O período de carência proposto tem por finalidade a recuperação 

efetiva e reestruturação do Capital de Giro da Recuperanda, para que tenha 

possibilidade de partir para recompra de seu passivo baseado no resultado de suas 

operações e na venda de ativos próprios.   

 

3.2.DOS CREDORES 

 

3.2.1. DAS CLASSES 

 

O Plano de Recuperação trata de todos os créditos sujeitos a 

recuperação (LRF, art. 49) da Recuperanda, ainda que existam créditos pendentes de 

liquidação (os quais estão aqui abrangidos, observados as disposições específicas 

pertinentes a cada credor). 

 

3.2.2. DA SUBDIVISÃO DAS CLASSES 

 



Como acima referido, a partir das classes definidas no art. 41. I, II, III 

e IV da LFR, o presente Plano de Recuperação adotará subdivisões intraclasses. Deste 

modo, apresenta-se uma maior divisão de credores que aquela contemplada pelos 

incisos do referido dispositivo legal e, ao mesmo tempo, uma abertura em grupos de 

credores que caracterizem nas mesmas condições. Deste modo, fica viabilizada a 

abertura por credores que respeita não só a capacidade da recuperanda, mas também as 

particularidades de cada credor disposto no Plano de Recuperação. 

 

CLASSE I – CRÉDITOS DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO DO 

TRABALHO E DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRABALHO 

 

Nesta Classe não haverá qualquer distinção de tratamento e/ou 

pagamento, já que a Recuperanda, não apresenta passivos relacionados a causas 

trabalhistas.  

 

CLASSE II – CRÉDITOS COM GARANTIA REAL  

 

A Classe II compreende créditos revestidos de garantias reais, 

limitados os valores, para fins de enquadramento nesta classe, àquele do próprio bem, 

como expressamente dispõem o art. 41 §2º e o art. 83, II, da Lei nº 11.101/05. 

 

Até a presente data de apresentação do Plano de Recuperação Judicial, 

não há um único credor identificado como integrante da Classe II. Ressalvada qualquer 

eventual alteração da relação de credores conforme verificação administrativa ou 

decisão judicial descabe até o momento uma eventual abertura da classe. 

 

CLASSE III – CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS  

 

Os credores constantes na Classe III (inciso III do art. 41 da LRF) são 

subdivididos como exposto a seguir. 

 

a) Credores titulares de créditos até R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), identificados como Classe III A. 

 

Deságio Não haverá deságio. 

Carência 24 meses contados do trânsito em 

julgado do Plano de Recuperação 

Judicial. 

Parcelas Uma parcela, 24 meses a contar do 

trânsito em julgado do Plano de 



Recuperação Judicial. 

Taxa TR – Taxa Referencial 

Aceleração de Pagamentos Em caso de entradas de recursos 

extraordinários, provenientes de 

clientes inadimplentes, o valor 

recebido será integralmente 

disponibilizado para antecipação de 

pagamento dos credores. 

 

b) Credores titulares de créditos de R$ 1.500,01 (mil e quinhentos 

reais e um centavo) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), identificados como Classe III B. 

 

Deságio Deságio de 25%. 

Carência 24 meses contados do trânsito em 

julgado do Plano de Recuperação 

Judicial. 

Parcelas Duas parcelas iguais, sendo a primeira, 

24 meses contados do trânsito em 

julgado do Plano de Recuperação 

Judicial e a segunda no ano 

subsequente.  

Taxa TR – Taxa Referencial 

Aceleração de Pagamentos Em caso de entradas de recursos 

extraordinários, provenientes de 

clientes inadimplentes, o valor 

recebido será integralmente 

disponibilizado para antecipação de 

pagamento dos credores. 

 

c) Credores titulares de créditos de R$ 5.000,01 (cinco mil reais e 

um centavo), até 15.000,00 (quinze mil reais), identificados como Classe III C. 

 

Deságio Deságio de 50%. 

Carência 24 meses contados do trânsito em 

julgado do Plano de Recuperação 

Judicial. 

Parcelas Três parcelas iguais, sucessivas e 

anuais, sendo a primeira 24 meses a 

contar do trânsito em julgado do Plano 

de Recuperação Judicial.  



Taxa TR – Taxa Referencial 

Aceleração de Pagamentos Em caso de entradas de recursos 

extraordinários, provenientes de 

clientes inadimplentes, o valor 

recebido será integralmente 

disponibilizado para antecipação de 

pagamento dos credores. 

 

d) Credores titulares de créditos com valores superiores a R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), identificados com Classe III D. 

 

Deságio Deságio de 65%. 

Carência 24 meses contados do trânsito em 

julgado do Plano de Recuperação 

Judicial. 

Parcelas 10 parcelas iguais, sucessivas e anuais, 

sendo o primeiro pagamento 12 meses 

após o último da Classe III C, e os 

demais pagamentos em parcelas a cada 

12 meses subsequentes.  

Taxa TR – Taxa Referencial 

Aceleração de Pagamentos Em caso de entradas de recursos 

extraordinários, provenientes de 

clientes inadimplentes, o valor 

recebido será integralmente 

disponibilizado para antecipação de 

pagamento dos credores. 

 

Anexo 3 – Planilha demonstrativa dos pagamentos por classe. 

 

CLASSE IV – CRÉDITOS TITULARIZADOS POR 

MICROEMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

Nesta classe estão apresentados créditos que sejam titulares de 

sociedades cujas atividades sejam enquadradas em microempresas e empresas de 

pequeno porte, nos termos do art. 43, IV, da LRF. 

 

Como já apresentado e adotado para a Classe III, subdivide-se a 

Classe IV do seguinte modo. 

  



a) Credores titulares de créditos até R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), identificados como Classe IV A. 

 

Deságio Não haverá deságio. 

Carência 24 meses contados do trânsito em 

julgado do Plano de Recuperação 

Judicial. 

Parcelas Uma parcela 24 meses contada do 

trânsito em julgado do Plano de 

Recuperação Judicial. 

Taxa TR – Taxa Referencial 

Aceleração de Pagamentos Em caso de entradas de recursos 

extraordinários, provenientes de 

clientes inadimplentes, o valor 

recebido será integralmente 

disponibilizado para antecipação de 

pagamento dos credores. 

 

b) Credores titulares de créditos de R$ 1.500,01 (mil e quinhentos 

reais e um centavo) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), identificados como Classe IV B. 

 

Deságio Deságio de 25%. 

Carência 24 meses contados do trânsito em 

julgado do Plano de Recuperação 

Judicial. 

Parcelas Duas parcelas iguais, sendo a primeira, 

24 meses contados do trânsito em 

julgado do Plano de Recuperação 

Judicial e a segunda no ano 

subsequente.  

Taxa TR – Taxa Referencial 

Aceleração de Pagamentos Em caso de entradas de recursos 

extraordinários, provenientes de 

clientes inadimplentes, o valor 

recebido será integralmente 

disponibilizado para antecipação de 

pagamento dos credores. 

 

c) Credores titulares de créditos de R$ 5.000,01 (cinco mil reais e 

um centavo), até 15.000,00 (quinze mil reais), identificados como Classe IV C. 



 

Deságio Deságio de 50%. 

Carência 24 meses contados do trânsito em 

julgado do Plano de Recuperação 

Judicial. 

Parcelas Três parcelas iguais, sucessivas e 

anuais, sendo a primeira, 24 meses 

contados do trânsito em julgado do 

Plano de Recuperação Judicial. 

Taxa  TR – Taxa Referencial 

Aceleração de Pagamentos Em caso de entradas de recursos 

extraordinários, provenientes de 

clientes inadimplentes, o valor 

recebido será integralmente 

disponibilizado para antecipação de 

pagamento dos credores. 

 

d) Credores titulares de créditos com valores superiores a R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), identificados com Classe IV D. 

 

Deságio Deságio de 65%. 

Carência 24 meses contados do trânsito em 

julgado do Plano de Recuperação 

Judicial. 

Parcelas 10 parcelas iguais, sucessivas e anuais, 

sendo o primeiro pagamento 12 meses 

após o último da Classe IV C, e os 

demais em parcelas a cada 12 meses 

subsequentes.  

Taxa  TR – Taxa Referencial 

Aceleração de Pagamentos Em caso de entradas de recursos 

extraordinários, provenientes de 

clientes inadimplentes, o valor 

recebido será integralmente 

disponibilizado para antecipação de 

pagamento dos credores. 

 

Havendo a entrada de recursos para a quitação antecipada das dívidas 

concursais, os credores desta classe (Microempresa e Empresa de Pequeno Porte), por 

sua natureza, terão primazia na destinação dos recursos em razão das demais. 



 

2.2.3. CRÉDITOS ILÍQUIDOS 

 

Os créditos que eventualmente não foram abrangidos e/ou 

apresentados no Quadro Geral de Credores serão pagos em condições igualmente 

apresentadas anteriormente conforme Classe ou Subdivisões intraclasses, as quais se 

enquadram. O prazo de pagamento ocorrerá, contudo, a partir da habilitação definitiva 

do crédito, assim considerada decisão transitada e julgado proferida pelo juízo da 

recuperação que determine a inclusão do mesmo no Quadro Geral de Credores. 

 

4. DOS BENS UTILIZADOS NA ATIVIDADE DA 

RECUPERANDA  

 

Todos os bens que compõem o ativo imobilizado da Recuperanda, 

comtemplados no anexo I do presente Plano de Recuperação Judicial, estão diretamente 

empregados na atividade produtiva da recuperanda ou atividade correlacionada, 

portanto, são de suma importância e diretamente ligados a geração de caixa que 

possibilitará o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, e pagamento dos 

credores sujeitos e não sujeitos a Recuperação Judicial. (tributos, salários e demais 

obrigações vincendos). 

 

Sendo assim, os bens apresentados no referido anexo, estão 

diretamente relacionados ao presente Plano de Recuperação, e desta forma, são bens 

indispensáveis ao êxito da atividade, além de resguardar eventuais constrições movidas 

por credores sujeito ou não aos efeitos da presente recuperação judicial (STF, Súmula nº 

480). 

 

Estes bens poderão ser alienados no intuito de recomposição do 

capital de giro utilizado para saldar credores, em casos a serem estudados isoladamente, 

quando não prejudicarem a continuidade das atividades pela Recuperanda. 

 

5. DOS PEDIDOS FINAIS 

 

a) A aprovação do presente plano obriga a Recuperanda e seus 

credores sujeito a este procedimento, bem como sucessores, a qualquer título, 

implicando em novação de todos os créditos nele previstos; 

b) Em virtude da novação da dívida, ficam liberados os coobrigados 

(avalistas e fiadores), bem como a extinção das garantias prestadas pela recuperanda ou 

terceiros; 



c) A extinção dos processos e execuções em face da Recuperanda e 

seus coobrigados, sendo que estes não responderam por custas processuais dos 

processos que tenham sido partes, respondendo, ainda, as partes pelos honorários de 

seus respectivos advogados. 

d) A partir da aprovação do presente plano, os credores concordam 

com a imediata baixa de todos os protestos e anotações em cadastros de restrição de 

crédito, relativos a empresa recuperanda, seus sócios (sejam atuais ou passados) e 

garantidores; 

e) Atendidos os requisitos previstos na Lei nº 11.101/05 em seus 

arts. 45 e 58, o plano poderá ser alterado independentemente de seu descumprimento, 

desde que convocada Assembleia Geral de Credores especialmente para apreciar o novo 

plano; 

f) A decretação da falência, em caso de descumprimento do plano, 

fica condicionada a convocação e realização de Assembleia Geral de Credores; 

g) O Juízo da Recuperação Judicial terá competência universal para 

dirimir, processar e julgar quaisquer dúvidas e ou controvérsias decorrentes deste plano, 

sua aprovação e cumprimento, até o encerramento do presente processamento. 
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