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Este plano foi elaborado por Mazzardo e Coelho Advogados 

Associados conjuntamente com CA5 Assessoria Empresarial, como 

condição ao integral processamento da Recuperação Judicial do grupo de 

sociedades formado pelas empresas ZILLI LAJES DE BASALTO LTDA – 

EPP e PEDREIRA PRATENSE LTDA - EPP, processo número 

058/1.16.0002534-2 em tramitação perante a 1ª Vara Judicial da Comarca 

de Nova Prata/RS. O presente Plano de Recuperação Judicial é apresentado 

em conformidade com os artigos 53 e seguintes da Lei 11.101/2005.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova Prata/RS, 01 de fevereiro de 2019. 
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 A história de empreendedorismo da Zilli Lajes de Basalto e da 

Pedreira Pratense se confunde com a história de vida de seu fundador, Sr. 

Danilo Zilli, que atua no ramo da mineração desde meados da década de 

setenta. 

 

Por volta de 1999, com a vinda da Concresul Britagem Ltda., 

para a cidade de Nova Prata e vislumbrando a oportunidade de crescimento 

no setor de agregados para a construção civil (brita e areia), foram feitos 

investimentos em um novo sistema de britagem, moderno e de alto 

rendimento, a fim de atender a nova demanda que surgia.    

 

Por volta de 2008, um novo marco no mercado de agregados 

começou a se desenhar na região: eram as obras de asfaltos vicinais, 

interligando, capelas, cidades vizinhas e comunidades que anteriormente 

tinham como ligação apenas estradas de chão batido. Mirando esta 

demanda crescente o Sr. Danilo Zilli empreendeu novamente e aumentou a 

capacidade produtiva da empresa a fim de atender a crescente demanda do 

mercado. 

 

No ano seguinte, dava-se início ao processo de sucessão no 

comando da empresa. O filho do Sr. Danilo, Tiago Zilli, concluía os estudos 

e retornava a cidade para estar à frente dos negócios da família. Neste 

momento a empresa já enfrentava problemas de caixa relacionados ao 

crescimento da inadimplência, incorria em maiores custos por falta de 

controles internos e sofria com o crescente endividamento decorrente do 

pagamento de juros sobre capital de giro. 

 

1 – Introdução 
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Para corrigir a rota financeira dos negócios, o Sr. Danilo Zilli, 

dispendendo do patrimônio familiar, colocou a venda uma área de terras com 

aproximadamente vinte e cinco hectares. A renda proveniente deste negócio 

foi empregada diretamente na quitação das dívidas junto ao sistema 

financeiro, que corroíam mês a mês o capital de giro da empresa.  

 

 

 

 As razões da crise são conhecidas da sociedade como um 

todo, e invariavelmente são reflexo da recessão econômica que sofre o Brasil 

especialmente no tocante a falta de confiança do investidor no mercado 

brasileiro e aos recorrentes escândalos envolvendo grandes empreiteiras.  

 

 Com a chegada de 2015, muitas incertezas rondavam o 

mercado da construção civil. Entretanto, confiantes no rumo dos negócios, 

as empresas davam sequência no seu projeto de expansão. Era o momento 

da busca pelo mercado da produção de areia industrial com padrão de grão 

arredondado. Neste sentido as empresas buscavam financiamento externo 

para o investimento na modernização e ampliação das linhas de produção.  

 

 Entretanto as empresas foram surpreendidas pela drástica 

redução de pedidos de um dos seus maiores clientes. Indiscutivelmente, os 

últimos 4 anos castigaram o setor e a economia nacional. Veja que a 

Prefeitura de Veranópolis/ RS reduziu suas compras em aproximadamente 

50% para o segundo semestre de 2015. Concomitantemente outro 

expressivo cliente, a Concresul Britagem Ltda. também via seus pedidos 

diminuírem em razão da crise que neste momento também alcançava o sul 

do Brasil. 

 

 Somado ao cenário de recessão econômica a empresa sofria 

com a alta desenfreada dos principais insumos usados na produção de brita: 

o óleo diesel, a energia elétrica e os explosivos. Entretanto, a fim de se 

2 – Razões da Crise 



Página 6 de 31 
 

 

 
 

capitalizar e manter o valor dos ativos, a empresa procedeu à venda de 

máquinas e equipamentos que não eram mais utilizados no processo 

produtivo.    

 

 Todavia, o mês de março de 2016 foi derradeiro na situação 

das requerentes. Conscientes da impossibilidade de superar a crise 

sozinhas, a opção foi buscar amparo no Judiciário, seguindo uma tendência 

que infelizmente se torna cada vez recorrente na economia nacional. 

 

 Apesar das dificuldades, as requerentes entendem que essa 

situação é transitória e, por isso, têm a convicção de que terão condições de 

transpassá-la a fim de retomar a saúde das suas empresas e o bom 

funcionamento das atividades. 

 

 

 

 

  As requerentes pleitearam e obtiveram o deferimento do 

processamento da sua recuperação judicial em 21 de novembro de 2016. 

Ato contínuo e, observando o prazo que lhes é assegurado por Lei, as 

recuperandas apresentam o presente plano unificado de recuperação 

judicial. 

 

 Atendendo as exigências constante da Lei 11.101/2005, os 

credores foram classificados conforme a natureza de seus créditos, nos 

termos do artigo 41 e incisos da LRF. Desta forma, os credores de ambas as 

empresas foram consolidados em um único quadro resumo, a saber: 

 

Classe I - Trabalhistas R$ 114.219,98 

Classe II - Garantia Real R$ 1.393.399,00 

Classe III - Quirografários R$ 1.051.907,17 

Classe IV - ME e EPP R$ 47.741,80 

3 – Passivo da Recuperação Judicial 
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TOTAL R$ 2.607.267,95 

 

 Para a melhor apreciação do plano de recuperação judicial, 

proceder-se-á a análise individualizada de cada uma das classes que 

compõem o passivo total das Recuperandas.  

 

 

Enquadram-se nesta classe de credores titulares de créditos 

derivados da legislação do trabalho, e aqueles decorrentes de acidentes de 

trabalho. A sujeição destes credores ao plano de recuperação judicial 

depende de análise casuística da época da prestação dos serviços. Serão 

considerados sujeitos ao plano de recuperação, aqueles créditos 

decorrentes de serviços prestados antes do pedido de recuperação judicial, 

ainda que pendentes de liquidação, nos termos do art. 49, c/c art. 6º, § 1º e 

2º da Lei 11.101/2005.  

 

Quanto à composição, classe tem 14 (quatorze) credores, 

totalizando um passivo no montante de R$ 114.219,98 (cento e quatorze mil, 

duzentos e dezenove reais e noventa e oito centavos).  

 

Salienta-se que em razão da especificidade do crédito 

trabalhista, a relação de credores que compõem esta classe poderá sofrer 

alterações em razão das posteriores habilitações e impugnações de crédito 

junto ao processo de recuperação judicial.  

 

 

 

 Quanto à composição, esta classe é composta por 5 (cinco) 

credores, totalizando um passivo no montante de R$ 1.393.399,00 (um 

milhão trezentos e noventa e três mil trezentos e noventa e nove reais). 

 

3.1 – Credores Trabalhistas 

3. 2 – Credores Garantia Real 
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Quanto à composição, esta classe é composta por 11 (onze) 

credores entre prestadores de serviços e fornecedores, totalizando um 

passivo no montante de R$ 1.051.907,17 (hum milhão, cinquenta e um mil, 

novecentos e sete reais e dezessete centavos). 

 

 

 

Quanto à composição, esta classe é composta por 7 (sete) 

credores com enquadramento societário de Microempresa (ME) e/ou 

Empresa de Pequeno Porte (EPP). 

 

O total do passivo desta classe alcança um montante de R$ 

47.741,80 (quarenta e sete mil setecentos e quarenta e um reais e oitenta 

centavos).  

 

 

 

 

A Lei 11.101/2005 elenca em seu artigo 50 e incisos, um rol 

exemplificativo dos meios legais de recuperação à disposição das empresas 

que se socorrem do Instituto da Recuperação Judicial. Em se tratando de rol 

exemplificativo, a previsão dos meios de recuperação judicial, ditos como 

legais, não exclui do projeto de recuperação da empresa outros meios, além 

daqueles originalmente previstos na Lei e especificados no presente plano 

de recuperação.  

 

 A escolha por determinados meios de recuperação em 

detrimento de outros perpassa pela análise detida das características das 

dívidas das empresas bem como das suas possibilidades de pagamento. 

Contudo, a opção por determinados meios não exclui da apreciação das 

3. 3 – Credores Quirografários 

3. 4 – Credores ME e EPP 

4 – Meios de Recuperação Judicial 
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Recuperandas outros meios que se mostrarem mais eficientes ao caso 

concreto, em especial o Usufruto da Empresa, arrendamento do 

estabelecimento. 

 

 Desta análise, e vislumbrando a viabilidade de satisfação dos 

credores concomitantemente à manutenção das atividades da empresa, 

bem como na intenção de apresentar um plano de recuperação sólido e 

exequível, que proporcionasse aos credores a segurança na deliberação e 

aprovação do mesmo, as Recuperandas elencam como meios de 

recuperação da crise a manutenção e o incremento das atividades, a 

previsão de fornecedores essenciais, a possibilidade de alienação parcial do 

ativo, bem como a concessão de prazos e condições especiais de 

pagamentos. 

 

 Deste modo, passa-se a análise pormenorizada dos meios de 

pagamentos elencados pelas Recuperandas com fulcro no artigo 50, e 

incisos da Lei 11.101/2005.  

 

 

 

 

 Com o deferimento do processamento da recuperação judicial 

em 21 de novembro de 2016 a gestão das recuperandas deu início a 

medidas de reestruturação das empresas com a adoção de mudanças no 

sentido de otimizar os recursos no desenvolvimento das atividades. Para 

tanto, procederam à revisão dos custos fixos e adequação do quadro 

funcional às novas necessidades da atividade. 

 

Ato contínuo, os gestores envidaram esforços na manutenção 

dos contratos de prestação de serviços em vigência, além de buscarem 

novos clientes no mercado.  

 

4. 1 – Manutenção e Incremento das atividades 
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 Outra grande medida foi o estabelecimento de uma parceria 

comercial com o Grupo Klanovicz, que também atua no mesmo segmento. 

Essa parceria foi essencial para o fortalecimento da atividade produtiva, 

redução dos custos e abertura de novos mercado, tudo visando o 

cumprimento do plano de pagamento e a manutenção da atividade 

produtiva.. 

 

Como meio de recuperação, as empresas preveem que o 

soerguimento do negócio perpassará pela recolocação das empresas no 

mercado com a manutenção dos atuais contratos de prestação de serviços 

e acréscimos de novos contratos.  

 

A alienação de bens integrantes do ativo imobilizado também 

é medida salutar a possibilitar a renovação e a readequação dos seus bens 

móveis às necessidades do mercado de atuação e das próprias 

Recuperandas. Além disso, a alienação de ativos permitirá às Recuperandas 

realizarem pagamentos aos credores, não estando a satisfação do crédito 

concursal atrelada estritamente à geração de fluxo de caixa. 

 

 

 

 

Alguns dos bens que compõem o patrimônio das empresas e 

atualmente encontram-se ociosos, ou em estado de defasagem avançado, 

gerando mais custos do que renda poderão ser objeto de alienação parcial, 

conforme a avaliação das recuperandas, como forma de ajustar a 

capacidade produtiva a atual demanda.  

 

A relação dos bens passíveis de alienação encontra-se no 

anexo 1. O produto da alienação dos bens poderá ser empregado na 

atividade das empresas representando fluxo de caixa essencial à 

continuidade das operações e na satisfação de credores, na proporção de 

50% para cada finalidade.  

4. 2 – Alienação parcial do Ativo 
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Ressalta-se, pela importância das escolhas realizadas neste 

plano, que eventual opção por alienação parcial do ativo das empresas em 

hipótese nenhuma representará atos de liquidação, mas somente atos de 

gestão imprescindíveis à manutenção das atividades readequadas a nova 

realidade de demanda das empresas.  

 

As alienações realizar-se-ão preferencialmente por meio de 

propostas fechadas, direcionadas ao Juízo da Recuperação Judicial em 

solenidade a ser apresentada em audiência, com a presença das 

proponentes, eventuais credores, interessados e Ministério Público.  

 

Excepcionalmente, as Recuperandas estarão dispensadas de 

realizar a alienação do ativo por um dos meios previstos no art. 142 da LRF, 

quando a proposta apresentada observar o valor constante no Laudo de 

Avaliação. Nesse caso, as Recuperandas apenas estarão obrigada a dar 

ciência da operação nos autos e prestar contas da aplicação do numerário.  

 

Considerar-se-ão habilitados a adquirir os bens alienados, 

quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, por seus representantes legais ou 

procuradores legalmente constituídos. 

 

As recuperandas se reservam ao direito de não aceitar 

propostas de compras com valores inferiores a 80% (oitenta por cento) do 

valor da avaliação dos bens. 

 

Após o encerramento da Recuperação Judicial e desde que 

não gere prejuízos à consecução das operações e pagamento dos Credores, 

as Recuperandas poderão alienar livremente seus ativos, conforme a 

necessidade para consecução de suas atividades, não lhe sendo oponíveis 

as restrições previstas no art. 66 da LFRE. 

 

 

4. 3 – Leilão de Lucro Líquido 
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As Recuperandas preveem ainda a possibilidade de utilização 

de até 40% (quarenta por cento) do lucro líquido apurado no exercício para 

a satisfação de seus credores. 

 

Após os sócios aprovarem o Balanço Patrimonial e o DRE no 

qual apurado lucro líquido, as Recuperandas peticionará nos autos do 

processo de recuperação judicial requerendo a intimação dos credores para 

noticiar a existência de lucro líquido destinado à satisfação de créditos e a 

convocação para comparecerem ao ato portando proposta com desconto 

para recebimento do crédito. As ofertas deverão ser apresentadas pelos 

credores em envelope fechado direcionado ao Juízo onde se processa a 

Recuperação Judicial. 

 

Quando o lucro líquido for apurado em período posterior ao 

encerramento da fase judicial, as Recuperandas providenciará a publicação 

de Edital em jornais de grande circulação nas localidades da sede e filiais, 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, convocando os credores 

interessados a compareceram em dia, hora e local a ser previamente 

definido, portando proposta que deverá ser aberta no ato. 

 

O credor que apresentar a proposta com maior desconto será 

considerado vencedor. Havendo saldo, os pagamentos prosseguirão 

enquanto não for liquidado o crédito, seguindo a ordem da liquidação do 

maior ao menor desconto oferecido. Caso mais de um credor ofereça o 

mesmo desconto (empate), o crédito será rateado proporcionalmente aos 

lances ofertados. 

 

Eventualmente, em não havendo credores interessados, o 

crédito poderá ser cumulado nos exercícios seguintes. Poderão participar 

das ofertas todos os credores habilitados no processo de Recuperação 

Judicial, por seus representantes ou procuradores legalmente constituídos. 
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Com vistas ao cumprimento do plano de recuperação judicial 

na sua integralidade as requerentes aplicarão os seguintes prazos de 

pagamentos devidamente segregados por classes conforme segue. 

 

 Os Créditos trabalhistas serão pagos em até 12 meses, sem 

deságio e sem carência. Os créditos com garantia real serão pagos com 

deságio de 15%, 1 ano de carência e 120 meses de pagamento. Por sua 

vez, os credores quirografários serão pagos com 15% de deságio, 1 anos de 

carência e 120 meses para pagar.  

 

 Aos fornecedores que se enquadrarem na categoria de 

Fornecedores Essenciais o pagamento se dará sem deságio, com carência 

de 1 ano e pagamento em 12 meses. Por fim os créditos ME e EPP serão 

pagos em 24 meses sem carência e deságio de 20%.  

 

 Por fim, eventuais créditos e multas apurados pela 

Administração Pública Direta e/ou Indireta, chancelados judicialmente ou 

não, mas cujo fato gerador tenha sido anterior ao ajuizamento do pedido de 

recuperação judicial, se sujeitão a um deságio de 50% (cinquenta por cento), 

carência de 12 meses, e 60 meses para pagamento. Em relação aos juros e 

correção monetária observar-se-ão os índices utilizados na correção do 

débito trabalhista. 

 
 
 
 
 

 

 Como complementação aos meios de recuperação previstos 

neste plano as Recuperandas acrescem a possibilidade de dação de 

bens/equipamentos em pagamento a seus Credores. Este meio de 

4. 4 – Concessão de Prazos e Condições Especiais de Pagamento 

4. 5 – Dação em Pagamento 
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pagamento poderá ser utilizado conforme o interesse, conveniência e 

oportunidade das partes envolvidas na negociação.  

 

 Este meio de pagamento se amolda especialmente aos 

interesses daqueles credores trabalhistas com os quais a empresa poderá 

convencionar, judicial ou extrajudicialmente, como forma de quitação dos 

seus créditos, a dação de veículos ou outros equipamentos em pagamento.  

 
 A equação proposta reduz o nível de endividamento da 

empresa, sem prejuízo da capacidade de produção e faturamento, sendo 

que a perfectibilização deste negócio fica desde já condicionada à análise 

da possibilidade da sociedade dispor destes bens, sem prejuízo das 

atividades.  

 

 Para a celebração do acordo levar-se-á em conta o valor de 

avaliação dos bens à época da realização da operação, tendo como 

parâmetro o valor médio de veículos estabelecido pela Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas (Tabela Fipe). Quanto aos demais bens cujo valor 

não seja estimado pela Tabela FIPE, utilizar-se-á o valor da avaliação 

constante no laudo de avaliação de bens anexado a este Plano de 

Recuperação Judicial.  

 

 As Recuperanda se reservam ao direito de não aceitarem 

propostas onde o preço da coisa dada em pagamento seja inferior a 80% 

(oitenta por cento) do valor da avaliação do bem. 

 

 

 

 

O presente plano de recuperação judicial tem como premissa 

básica pensar em condições de pagamentos que reflitam um projeto de 

quitação de débitos exequível as devedoras e que ao mesmo tempo 

proporcione aos credores a segurança necessária a sua aprovação.  

5 – Plano de Pagamentos 
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Neste sentido as sociedades diversificam as formas de 

pagamento através da utilização de parcela da renda gerada com a 

manutenção e incremento das atividades, da alienação parcial de ativos, 

bem como do alongamento de prazos e condições de pagamentos para fins 

de quitação do passivo.  

 

Assim, passa-se à análise pormenorizada do plano de 

pagamentos classe por classe.  

 

 

 

 

Classe I: Credores Derivados da Legislação do Trabalho e Acidente de 

Trabalho 

 

Esta classe é composta por 14 (quatorze) credores distintos e 

seus créditos decorrem da legislação do trabalho, e/ou de acidente de 

trabalho. Sujeitam-se a recuperação judicial os créditos existentes até a data 

do pedido de recuperação, 16/11/2016, ainda que não vencidos ou 

liquidados e aqueles cujo fato gerador seja anterior ao pedido, ainda que não 

inscrito no QGC, cujo montante nesta classe alcançam um passivo estimado 

de R$ 114.219,98 (cento e quatorze mil, duzentos e dezenove reais e 

noventa e oito centavos). 

 

Esta classe deverá ser satisfeita em até 12 (doze) meses sem 

deságio e nem carência.  

 

A correção será de 50% da TJLP (Taxa de Juros a Longo 

Prazo) com limite de 3,75% a.a., e juros de 3% a.a., conforme anexo (Doc. 

2 e 6). 

 

 

5.1 – Plano de Pagamentos Classe I 

5.2 – Plano de Pagamentos Classe II 
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Classe II: Credores Garantia Real 

 

 

Esta classe é composta por 5 (cinco) Credores distintos e seus 

créditos decorrem de instrumentos particulares firmados com as 

Recuperandas. Sujeitam-se a recuperação judicial os créditos existentes até 

a data do pedido de recuperação, 16/11/2016, ainda que não vencidos ou 

liquidados e aqueles cujo fato gerador seja anterior ao pedido, ainda que não 

inscrito no QGC. 

 

O montante devido a esta classe alcança a importância de 

R$1.393.399,00 (um milhão trezentos e noventa e três mil trezentos e 

noventa e nove reais) valores devidos a 5 (cinco) credores distintos. 

 

Esta classe de credores será satisfeita respeitando o prazo de 

carência de 12 meses de juros e capital, a contar da homologação do plano, 

com deságio de 15% e pagamento em 120 (cento e vinte) meses, sendo 108 

(cento e oito) meses de capital e juros. 

 

O crédito será corrigido pela T.R. + 0,5% ao mês desde o 

ajuizamento (16/11/2016) até a homologação do plano. A partir da 

homologação do plano de pagamento o crédito será corrigido pela TR + 1,0% 

a.m. 

 

Os encargos incidentes no período de carência serão 

incorporados ao capital e exigidos juntamente com as parcelas. 

 

Em relação à correção monetária e aos juros, na hipótese de o 

contrato firmado entre as Recuperandas e o credor estabelecer taxas e 

índices inferiores, a correção e atualização do débito será calculado de 

acordo com a condição mais favorável às Recuperandas 
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Classe III: Credores Titulares de Créditos Quirografários 

 

Esta classe é composta por 11 (onze) Credores distintos e seus 

créditos decorrem de obrigações das Recuperandas. Sujeitam-se a 

recuperação judicial os créditos existentes até a data do pedido de 

recuperação, 16/11/2016, ainda que não vencidos ou liquidados e aqueles 

cujo fato gerador seja anterior ao pedido, ainda que não inscrito no QGC. 

 

O montante devido a esta classe alcança a importância de R$ 

1.051.907,17 (hum milhão, cinquenta e um mil, novecentos e sete reais e 

dezessete centavos) valores devidos a 11 (onze) credores distintos. 

 

Esta classe de credores será satisfeita respeitando o prazo de 

carência de 12 meses de juros e capital, a contar da homologação do plano, 

com deságio de 15% e pagamento em 120 (cento e vinte) meses, sendo 108 

(cento e oito) meses de capital e juros. 

 

O crédito será corrigido pela T.R. + 0,5% ao mês desde o 

ajuizamento (16/11/2016) até a homologação do plano. A partir da 

homologação do plano de pagamento o crédito será corrigido pela TR + 1,0% 

a.m. 

 

Os encargos incidentes no período de carência serão 

incorporados ao capital e exigidos juntamente com as parcelas. 

 

Em relação à correção monetária e aos juros, na hipótese de o 

contrato firmado entre as Recuperandas e o Credor estabelecer taxas e 

índices inferiores, a correção e atualização do débito será calculado de 

acordo com a condição mais favorável às Recuperandas. 

5.3 – Plano de Pagamentos Classe III 
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Classe IV: Credores Titulares de Créditos ME e EPP 

 

Os valores dos créditos desta classe totalizam a importância de 

R$ 47.741,80 (quarenta e sete mil setecentos e quarenta e um reais e oitenta 

centavos) devidos a 8 (oito) credores. 

 

Esta classe de credores deverá ser satisfeita no prazo de 24 

(doze) meses sem carência e com deságio de 20%.  

 

A correção será de 50% da TJLP (Taxa de Juros a Longo 

Prazo) com limite de 3,75% a.a., e juros de 3% a.a. 

 

 

 

 

Observadas as regras adiante delineadas, as devedoras 

oferecem aos seus credores enquadrados na categoria de Fornecedores 

Essenciais a possibilidade de amortização dos seus créditos sujeitos aos 

efeitos da recuperação judicial em condições especiais, levando em 

consideração as respectivas participações para as Recuperandas.  

  

 Serão considerados Credores colaborativos aqueles que 

tiverem interesse em conceder as Recuperandas novos fornecimentos. A 

seguir, as regras que regulam a relação entre as Recuperandas e seus 

credores colaborativos. 

 

Condições para se tornar um credor colaborativo: 

 

5.4 – Plano de Pagamentos Classe IV 

5.5 – Fornecedores Essenciais 
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a) Caberão às Recuperandas definir, após pedido formal por parte dos 

credores, o enquadramento dos fornecedores enquanto credores 

colaborativos; 

b) Para serem enquadrados como fornecedores colaborativos, os novos 

fornecimentos deverão ser alcançados a preço de mercado; 

c) Concessão de prazos de pagamentos de, no mínimo, 60 (sessenta) 

dias da data de aquisição do produto ou serviço; 

d) O prazo de pagamento de 60 (sessenta) dias não poderá ser reduzido 

durante o período de amortização do passivo composto na 

Recuperação Judicial desta classe; 

e) Vendas regulares e ininterruptas por, no mínimo, 8 (oito) anos; 

f) Em havendo o descumprimento de quaisquer das condições 

anteriores, restará descaracterizado o credor colaborativo, retornando 

as condições estabelecidas na sua classe original; 

g) Em ocorrendo a descaracterização do credor colaborativo, eventuais 

valores pagos a título de antecipação de quitação da dívida, serão 

abatidos do saldo credor; 

 

Benefícios dos credores colaborativos 

 

a) Pagamento total da dívida composta na recuperação judicial sem 

deságio; 

b) Redução da carência de 1 (um) anos para 6 (seis) meses; 

c) Redução da amortização de 10 (dez) anos para 5 (cinco) anos; 

d) Transcorrido o período de carência, se procederá à amortização na 

forma de 1/60 ou 1,5% sobre o valor de cada nova compra paga no 

vencimento do novo fornecimento, o que for maior.  

 

  O pagamento do total do crédito na forma estabelecida neste 

Plano importará na quitação automática, plena, geral, irrestrita, irrevogável e 

irretratável e os credores colaborativos não mais poderão postular tais 

obrigações contra as recuperandas.  
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 A base econômico-financeira projetada, lastreada em dados 

contábeis, permitirá, nos termos do artigo 53 da LRF, oferecer um plano de 

recuperação judicial exequível e tecnicamente consistente, proporcionando 

segurança aos credores na aprovação e cumprimento do plano.  

 

 A reorganização da empresa tem como fundamento a 

discriminação pormenorizada dos meios de recuperação, assegurados pela 

comprovação da viabilidade econômica da sociedade, corroborada pela 

demonstração de laudo econômico e da avaliação dos bens e ativos das 

Recuperandas conforme anexo (Doc.7 e 1). 

 

A aferição da viabilidade econômica da empresa, medida pelo 

parâmetro objetivo da projeção do resultado econômico, evidencia resultado 

positivo já a partir do primeiro ano após a aprovação do Plano, conforme 

anexo (Doc. 3). 

 

Constituem elementos indissociáveis do projeto de viabilidade: 

a importância social e econômica das empresas na área de britas e 

agregados para a construção civil, a preservação da fonte produtora de 

riqueza e geração de empregos, a relação do ativo e passivo, bem como os 

mais de 15 anos de operação contínua sem qualquer ato que desabonasse 

suas relações creditícias. 

 

O nível de conhecimento técnico alcançado pelas empresas ao 

longo dos anos proporcionou o seu reconhecimento no mercado, o que levou 

à formação de alianças estratégicas que somam ao negócio a confiabilidade 

de terceiros e a natural ampliação do relacionamento comercial voltado ao 

preenchimento de ociosidade na capacidade produtiva. 

6 – Demonstração de Viabilidade Econômica 
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As projeções do resultado econômico e do fluxo de caixa (Doc. 

3 e 4) demonstram a sua viabilidade econômica e financeira nas condições 

propostas no plano, abordando aspectos relevantes do negócio e das ações 

previstas para a mitigação das dificuldades financeiras, de modo a permitir a 

continuidade das atividades das recuperandas. 

 

O presente plano, com base nos relatórios, representado pela 

consolidação de todos os documentos anexos, possibilita prever que as 

recuperandas, uma vez alcançando as condições previstas de concessão de 

carências, deságios, taxas e prazos de pagamentos por parte dos credores 

terão plenas condições de recuperar a capacidade produtiva e adimplir ao 

plano de pagamentos elaborado. 

 

Da Análise dos Balanços Patrimoniais e Demonstrativos dos 

Resultados dos Exercícios de 2014 e 2015. 

 

Consta anexo (Doc. 5), o detalhamento das Demonstrações 

Contábeis incluindo, a Análise Vertical dos Demonstrativos de Resultado dos 

Exercícios Sociais dos anos de 2014 e 2015. 

 

As análises verticais das Demonstrações de Resultado 

apresentam a participação percentual de cada conta em relação ao DRE. 

 

 Assim, pode-se verificar o comportamento dos valores 

apresentados no mesmo e identificar possíveis distorções que mereçam 

análise especifica em determinados períodos. 

 

Análise Gráfica das Demonstrações Contábeis 

 

Através do gráfico abaixo, percebe-se que o Faturamento das 

recuperandas no ano 2014 foi de R$ 9,5 milhões e no ano 2015 de R$ 7,4 

milhões. A redução do faturamento foi de 22% aproximadamente. 
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Através do gráfico abaixo, percebe-se que o custo médio 

mensal de produção no ano de 2014foi de R$ 512 milhões e em 2015 foi de 

R$ 503 milhões, ou seja, a média anual se manteve, não havendo redução 

de custos que acompanhasse a redução do faturamento. 

 

 

 
Neste sentido, do gráfico abaixo, depreende-se que o lucro 

bruto reduziu, pois houve uma redução de faturamento sem a 

correspondente redução dos custos diretamente ligados a prestação do 
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serviço. Esta redução de faturamento sem a contrapartida redução de custos 

representou no comparativo de 2014, 2015 uma redução do Lucro Bruto em 

27% (vinte e sete por cento), conforme se vê:  

 

 

 

Por outro lado, da análise dos gráficos abaixo, percebe-se que 

o resultado financeiro negativo vem diminuindo se comparado aos exercícios 

dos anos de 2014 e 2015. Esta redução se deu uma vez que as empresas 

não estão mais trabalhando diretamente com Instituições Bancárias. 

Enquanto os patamares atingidos no ano de 2014 foram de R$ 900 mil e no 

ano de 2015 reduziu-se para R$ 181 mil, ou seja, houve uma redução de 

2014 para 2015 de aproximadamente 20% do resultado financeiro.  
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Depreende-se, diante de todas as análises supracitadas, que 

as Recuperandas vêm realizando uma série de medidas para 

sanear/otimizar sua operação, dentre elas: 

 
1) Adequação do quadro de colaboradores ao volume de 

faturamento/produção; 

2) Redução do ciclo operacional e financeiro; 

3) Revisão/implementação de práticas de governança corporativa; 

4) Redução significativa de custos e despesas fixas; 

5) Revisão de estratégia comercial e reposicionamento no mercado. 

 
Somam-se a estas, outras ações planejadas que não envolvem 

grandes investimentos e deverão ocorrer concomitantemente.  

 

Análise da situação das Recuperandas em 2015 

 

 Devido a atual crise econômico-financeira, as empresas 

enfrentaram uma redução significativa na procura pelos serviços prestados. 

Além disso, as Recuperandas vêm experimentando uma piora no seu ciclo 

financeiro (prazo médio de recebimento x prazo médio de pagamento) o que, 

pela soma dos fatores alinhados, impõe as empresas dificuldades em manter 

a pontualidade dos seus compromissos. 

 

 

 

A Projeção do Resultado Econômico está sintetizada de forma 

mensal nos 3 (três) primeiros anos e anual a partir do 4º (quarto) ano, 

conforme anexo (Doc. 3). 

 

A base para a formação dos resultados sintéticos apresentados 

é mensal e anual. Vale notar que todas as projeções financeiras são em 

valores nominais, ou seja, incluem a inflação projetada para o mesmo 

período. 

6.1 – Projeção do Resultado Econômico 
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Considerou-se no fluxo de caixa projetado, demonstrado no 

anexo (Doc.4), a pressão negativa dos efeitos externos atípicos, porém, com 

reflexos diretos no resultado da operação, que com incremento conservador 

e a geração líquida de caixa a partir do final do 1º (primeiro) ano, autorizando 

concluir pela capacidade das Recuperandas em cumprir as obrigações 

submetidas à recuperação judicial. 

 

Soma-se a isso o fato de que, se ocorrerem as demais formas 

descritas nos itens 4 e seguintes (meios de recuperação judicial), 

apresentará um reflexo ainda mais positivo no fluxo de caixa. 

 

Critérios Adotados na Projeção de Valores 

 

Receita Bruta de Vendas: A receita foi projetada com base na atual 

capacidade operacional das empresas, nas alterações projetadas e 

detalhadas, na demanda potencial existente, nos preços da brita e 

agregados da construção civil, na estrutura existente e na estrutura fiscal em 

vigor. 

O crescimento mereceu projeção conservadora, levando em consideração 

as atuais dificuldades do mercado. O crescimento do faturamento projetado 

ficou em torno de 7,6% no primeiro ano, 11% no segundo ano e 12% do 

terceiro ao quarto ano e 5% do ano quinto até o ano treze (sem descontar a 

inflação). 

 

Custo dos Produtos Vendidos: O custo operacional se baseia na atual 

estrutura instalada, tomando como ponto de partida para formação dos 

valores projetados o histórico das empresas incrementados de forma 

proporcional ao aumento do Faturamento anexo (Doc. 3), com o que o limite 

produtivo projetado permite antever a possibilidade de sua ampliação. 

 

Despesas Administrativas e Comerciais: As despesas administrativas e 

comerciais contemplam os custos com pessoal e os demais gastos 
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necessários para a manutenção das atividades, tais como telefone, energia 

elétrica, material de escritório, segurança, abastecimento e manutenção dos 

equipamentos dentre outros. 

 

Despesas Financeiras: As despesas financeiras, tais como a antecipação 

de recebíveis, TED’s, tarifas, correções do passivo e outras foram projetadas 

com uma taxa de juros de 4% a.a. sobre os faturamentos brutos e 

considerados no período. 

 

No fluxo de caixa do pagamento da recuperação os juros ocorrerão com o 

pagamento do principal. 

 

 

 

 

A projeção do fluxo de caixa, eleito como peça central do plano 

de recuperação, permite a visualização do comportamento da empresa na 

continuidade das suas operações, já com a perspectiva do implemento das 

providencias projetadas. As receitas e despesas têm como base a projeção 

de resultado econômico, considerando os prazos de pagamentos e 

recebimentos. 

 

Observando o formato adequado ao tipo de negócio e ao porte 

das empresas, a projeção do fluxo de caixa encontra-se sintetizada em 

anexo (Doc. 4). Contudo a base para a formação de projeção é mensal, do 

ano 1 (um) ao ano 3 (três) e anual do ano 4 (quatro) até o termo final do 

plano. 

 

No confronto do fluxo de caixa projetado com os níveis de 

crescimento tradicionais das empresas, constata-se que os resultados 

projetados são conservadores, bem aquém da realidade que haverá de ser 

obtida ao final. 

 

6. 2 – Projeção do Fluxo de Caixa 
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Critérios Adotados para o Plano de Pagamentos Projetado 

 

A utilização dos recursos gerados prevê a priorização do 

pagamento das obrigações oriundas de operações contratadas após o 

deferimento do processo de recuperação judicial. O pagamento das 

obrigações sujeitas à recuperação judicial obedece à carência, prazos e 

taxas apresentados em anexo (Doc. 2) e está destacado no Plano de 

Pagamentos também anexo (Doc. 6). 

 

O fluxo de caixa foi consolidado a partir da projeção do 

resultado econômico, elaborado com critérios definidos no próprio 

documento, respeitando, para as receitas e despesas, o princípio da data de 

emissão das notas fiscais. 

 

Para efeitos de formação da projeção do resultado econômico 

e da projeção do fluxo de caixa foram consideradas as obrigações 

inadimplentes até a data da distribuição dos pedidos de recuperação judicial, 

que ultrapassam R$ 2.525.622,12 (Dois milhões quinhentos e vinte e cinco 

mil seiscentos e vinte e dois reais com doze centavos). 

 

Salienta-se que as obrigações inadimplentes, constam dos 

balancetes, observando o respectivo momento histórico da sua ocorrência. 

 

 

 

O pagamento da integralidade dos credores mediante a 

satisfação das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial, com 

a consequente liquidação das obrigações das recuperandas perante seus 

credores se dará conforme a respectiva classificação e encontra-se 

demonstrado em anexo (Doc. 6).  

 

 

 

7 – Laudo de Avaliação dos Bens e Ativos da Companhia 

6. 3 – Projeção de Liquidação dos Compromissos do Plano 
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  Os laudos de avaliação de bens e ativos da requerente foram 

realizados por empresas especializadas. Elaboração de Laudos de 

Avaliação das Propriedades, Empreendimentos Mineiros e Instalações da 

Unidade de Britagem e Equipamentos das Empresas Pratense e Zilli Lajes 

de Basalto, no município de nova Prata/RS. Os Laudos foram realizados pela 

empresa GEOPROSPEC GEOLOGIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA 

CNPJ. 89.145.973/0001-22. 

  Os laudos de avaliação supra referidos foram confeccionados 

em cumprimento ao art. 53, III da Lei 11.101/2005 e constam anexo (Doc. 1) 

a este plano de recuperação judicial.  

  

 

 

Para melhor compreensão de todo o previsto neste plano, 

transcreve-se resumo analítico das condições de pagamentos e 

exequibilidade do mesmo, nos termos do artigo 53, inciso I da Lei 

11.101/2005, a saber: 

 

Classe Natureza Deságio Carência (meses) Prazo (meses) 

I Trabalhistas 0 0 12 

II Garantia Real 15% 12 120 

III Quirografários 15% 12 120 

IV ME-EPP 20% 0 24 

 

O pagamento se dará nas condições já estabelecidas e 

mediante os seguintes meios de pagamento: 

 

 Manutenção e Incremento das atividades; 

 Pagamento com porcentagem do Lucro Líquido; 

 Novos Fornecimentos (Credor Colaborativo); 

 Alienação parcial do ativo; 

8 – Resumo do Plano de Pagamentos 
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 Concessão de prazos e condições especiais para pagamento; 

 Dação em pagamento. 

 

  Existindo interesse dos Credores em antecipar a liquidação da 

dívida e havendo disponibilidade financeira para as Recuperandas, esta, 

sem comprometer o pagamento das demais obrigações correntes, poderá 

adimplir a integralidade da dívida à vista, se a proposta apresentada pelo 

credor contemplar um deságio de 50% (cinquenta por cento) da dívida 

inscrita no QGC.  

 

Eventuais créditos trabalhistas, bancários, de fornecedores ou 

prestadores de serviço ainda não inscritos mas sujeitos ao processo de 

recuperação judicial serão pagos na forma e condições estabelecidas neste 

plano de pagamento, sendo que (i) os prazos para pagamento dos Créditos 

Contingentes terão início somente após o trânsito em julgado das 

respectivas decisões que homologarem os cálculos de liquidação de 

sentença ou homologatórias de acordo. 

 

Por fim, salienta-se que a opção das Recuperandas pelos 

meios de pagamento supracitados não exclui da apreciação desta, a 

possibilidade de utilização de outros meios que se apresentem mais 

vantajosos, sem, contudo, restringir direitos dos credores.   

 

 

 

O presente plano de recuperação judicial fora elaborado como 

requisito de concessão da recuperação judicial das Recuperandas. Os meios 

de pagamentos aqui elencados foram à opção destas com vistas ao fiel e 

integral cumprimento do plano e promoção da necessária segurança aos 

credores quando da sua aprovação.  

 

Com a aprovação deste plano e mediante a concessão da 

recuperação judicial pelo juízo da1ª Vara Judicial da Comarca de Nova 

9 – Considerações Finais 
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Prata/RS, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005, iniciar-se-á a fase de 

pagamentos, atendidas as condições previstas para cada classe e tipo de 

credor.  

 

Uma vez satisfeitas as obrigações previstas no plano que se 

vencerem em até 2 (dois) anos da concessão desta recuperação judicial, o 

juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial com 

fulcro no art. 63 da Lei 11.101/2005. 

 

Este Plano de recuperação judicial fora elaborado por 

Mazzardo e Coelho Advogados Associados e CA5 Assessoria Empresarial, 

e vai firmado pelos procuradores legais da sociedade devidamente 

constituídos nos autos do processo. 

 

O presente plano vai firmado ainda pelos representantes legais 

das Recuperandas que confirmam que dele tomaram conhecimento 

concordando com a integralidade dos seus termos. 

 

Nova Prata/RS, 01 de fevereiro de 2019. 

 

___________________________   ____________________________ 

ZILLI LAJES DE BASALTO LTDA – EPP  PEDREIRA PRATENSE LTDA – EPP 
       P.p. Angelo Santos Coelho    P.p. Angelo Santos Coelho 

 OAB/RS23.059            OAB/RS23.059 
 

____________________________  ___________________________ 
CA5 Assessoria Empresarial   Mazzardoe Coelho Adv. Assoc. 

Cesar DruckSamberg    Angelo Santos Coelho 
         Economista e Contador     Advogado 
             CRC/RS 54.572                      OAB/RS23.059  
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Anexo (Doc. 1) – Relação dos bens e/ou Laudo de Avaliação de Bens e 

Ativos; 

 

Anexo (Doc. 2) –Premissas do Plano de Pagamentos da Recuperação 

Judicial; 

 

Anexo (Doc. 3) – Projeção do Resultado Econômico; 

 

Anexo (Doc. 4) – Projeção do Fluxo de Caixa; 

 

Anexo (Doc. 5) – Análise dos Balanços Patrimoniais e Demonstrativos de 

Resultado dos Exercícios do período de 2013, 2014 e 2015; 

 

Anexo (Doc. 6) – Plano de Pagamentos; 

 

Anexo (Doc. 7) – Laudo Econômico e Financeiro. 

10 – Anexos ao plano de recuperação judicial 


