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1. Nota de abertura
GRUPO DOURADO DE AUTO POSTOS, formado pelas empresas Vila Rica Combustíveis Ltda, São
Paulo Combustíveis Ltda., Santa Luzia Combustíveis Ltda., Sandra Regina Combustíveis Ltda., Posto
Dez Combustíveis e Lubrificantes Ltda., Morada Nova Combustíveis Ltda., ML Combustíveis Ltda.,
DT Combustíveis Ltda., e Bela Vista Combustíveis Ltda, pessoas jurídicas de direito privado,
regularmente inscritas no CNPJ/MF sob o nº 10.234.001/0001-54, 11.326.726/0001-35,
12.449.635/0001-50,
03.131.522/0001-10,
08.546.639/0001-89,
14.543.558/0001-28,
08.945.509/0001-19, 08.546.610/0001-05, 13.013.460/0001-04, respectivamente, denominado
doravante RECUPERANDO, pelos motivos ulteriormente apresentados neste Plano de Recuperação
Judicial, que passa a ser ora designado como PLANO, requereu a proteção legal da Recuperação
Judicial em 25/08/2015 e teve seu processamento deferido pelo Exmo. Dr. Juiz de Direito da 1ª
Vara Cível da Comarca de Barreiras BA, Dr. Ronald de Souza Tavares Filho, processo n° 030334677.2015.8.05.0022, conforme decisão publicada no DJe-BA de 28 de setembro de 2015.
Nos termos do artigo 53 da Lei 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falências,
doravante denominada LRF, o RECUPERANDO apresenta seu PLANO com medidas de caráter
administrativo, operacional, econômico-financeiro e jurídico, necessárias à superação da situação
de crise econômico-financeira.
Convergindo para uma distribuição equilibrada do ônus da recuperação judicial, estão aqui
pormenorizados os meios de recuperação a serem empregados, as condições para pagamento dos
credores e as devidas demonstrações de viabilidade econômico-financeira.
Atendendo ao disposto no inciso III do art. 53 da LRF, anexamos, por fim, o laudo de avaliação dos
bens e ativos do RECUPERANDO (Doc. 02).

Art. 53, Lei 11.101/2005. “O Plano de recuperação será apresentado
pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias
da publicação da decisão que deferir o processamento da
recuperação judicial, sob pena de convolação em falência”. (grifo
nosso)
Data da publicação da decisão do processamento = 28/09/20151
Data final para apresentação do Plano
= 27/11/2015

1

DJe/BA, Edição 1.519/2015, pág. 570
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1.1. Da tempestividade

2. Aspectos organizacionais do recuperando
2.1. Definição da atividade empresarial
Venda no varejo de combustíveis, lubrificantes, aditivos e demais produtos correlatos a postos de
combustíveis em geral.

2.2. Quadro societário
O quadro societário das nove empresas que compõe o RECUPERANDO apresenta a mesma
composição:
SÓCIO
Pedro Dourado Moitinho Júnior
Espólio de Diego da Rocha Dourado

PARTICIPAÇÃO
91%
9%

2.3. Grupo empresarial
A formação dos denominados Grupos Empresariais ou Econômicos, conjunto de sociedades
empresariais que, de algum modo, coordenam sua atuação para maximizar o lucro e a
produtividade, diminuir os custos e, assim, garantir posição no mercado, é tendência dentro do
cenário econômico brasileiro e mundial. A utilização do termo, no entanto, carece de uniformidade
conceitual e esbarra no problema da vaguidade, ou seja, falta de precisão no significado de uma
palavra.

Em 64,2% das decisões abarcadas na pesquisa, o STJ não se preocupou em apontar os critérios que
identificariam as empresas formadoras do Grupo Econômico, nem mesmo apoiando-se, em
analogia, aos comandos da Lei 6.404/76. Nesta Lei, que dispõe sobre as sociedades por ações,
identificamos dois pontos que norteiam usualmente a definição de Grupo Econômico: a) um
conjunto de sociedades empresariais e b) unicidade de controle e direção a que todas elas estão
submetidas.

Página 4 de 35 do Plano RJ Grupo Dourado

Em estudo publicado em 2008, as Professoras Viviane Muller Prado e Maria Clara Troncoso, na obra
“Grupos de Empresa na Jurisprudência do STJ” (“Revista Brasileira de Direito Bancário e Mercado
de Capitais”, São Paulo, nº 40, págs. 97-120, abr./jun., 2008), promoveram pesquisa perante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para conhecer a posição daquela Corte sobre os
Grupos Econômicos.

Estendendo a análise para outras esferas jurídicas, encontramos, por exemplo, que o Código
Tributário Nacional, Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966, não traz nenhum comando específico aos
Grupos Econômicos, deixando, entretanto, constatada, em seu artigo 124, I, a responsabilidade
tributária solidária a todos aqueles que tenham interesse comum no fato gerador.
Já os Tribunais Trabalhistas vão além, existindo farta jurisprudência onde o simples controle
acionário de várias empresas por uma ou mais pessoas físicas é suficiente para a caracterização do
grupo econômico.
Diante desse quadro evidenciamos a existência do Grupo Empresarial Dourado (RECUPERANDO)
através das seguintes características:
a) Trata-se de diversas empresas com mesma composição societária;
b) Há ostensivo, unificado e sincronizado controle administrativo, financeiro e contábil
das respectivas empresas;
c) Ocorre livre trânsito de operações entre as empresas do Grupo Dourado, inclusive
com diversas operações de mútuo “intercompany” 2, como pode ser observado nos
balanços patrimoniais juntados na petição inicial; e
d) Observa-se que todas as empresas atuam no mesmo segmento, ou seja, no varejo de
combustíveis.

2.4. Mercado
2.4.1. Principais produtos e serviços

1 – Combustíveis: Esta linha representa 97,65% (noventa e sete vírgula sessenta e cinco por
cento) do faturamento do grupo e corresponde aos seguintes produtos:
a)
b)
c)
d)
2

Etanol Hidratado - Estima-se comercialização a um preço médio de R$ 2,89;
Gasolina Aditivada– Estima-se comercialização a um preço médio de R$ 3,99;
Gasolina Comum – Estima-se comercialização a um preço médio de R$ 3,89; e
Óleo Diesel – Estima-se comercialização a um preço médio de R$ 3,15.

Mútuo “intercompany”: entendido neste PLANO como empréstimo em dinheiro concedido por uma empresa não
financeira, ou por seus sócios, para empresa coligada, reciprocamente.
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O RECUPERANDO atua no segmento de combustíveis para veículos automotores, além da
comercialização de lubrificantes, aditivos e demais produtos correlatos ao segmento em questão.
Todos os postos atuam em sistema de bandeiras BR. Desta forma, seus produtos, para melhor
entendimento, estão estruturados em 03 (três) linhas, conforme descritos a seguir.

2 – Serviços e Produtos: Esta linha representa 1,99% (um vírgula noventa e nove por cento)
do faturamento do grupo. Utilizando uma classificação de preços médios, através de relatórios de
curva ABC, estima-se que esta linha gera um ticket médio de R$ 25,00 por cliente. Destaca-se que
esta linha refere-se a prestação de serviços de substituições de produtos, lavajato, além da
comercialização de produtos e acessórios diversos para veículos, tais como: aditivos, filtros,
lubrificantes, palhetas, estopas, ceras, limpa vidros, fluídos, querosene, engraxadeiras, etc.
Importante ressaltar que as lojas de conveniencias, que comercialização produtos correlatos a
clientes do segmento de postos de combustíveis, são no caso do Grupo Dourado, terceirizadas, ou
seja, exploradas por outros empresários que não possuem vínculo com o referido grupo em
questão.
3 – Outros: Esta linha representa 0,36% (zero vírugla trinta e seis por cento) do faturamento
do grupo e corresponde ao arrendamento feito da empresa ML Combustíveis Ltda, o qual gera um
faturamento mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

2.4.2. Clientes
Os principais clientes do grupo são formados por pessoas físicas, os quais representam atualmente
80% do faturamento do grupo, sendo os demais 20% provenientes de pessoas jurídicas – venda no
varejo. Principais características dos clientes:

Cidades

Distância de Barreiras - BA

Luíz Eduardo Magalhães

93 Km

Angical

43 Km

Cristópolis

69 km

Baianópolis

63 Km

Cotegipe

104 km

Riachão das Neves

57 Km

São Desidério

29 Km

Catolândia

29 Km
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a) Empresas e pessoas físicas com domicílio no município do RECUPERANDO, e ainda demais
municípios vizinhos, tais como Luíz Eduardo Magalhães, Angical, Cristópolis, Bainanópolis,
Cotegipe, Riachão das Neves, São Desidério e Catolândia. Segue adiante, quadro com
distância dos municípios vizinhos, atendidos pelo grupo em questão:

b) Viajantes (turistas ou negócios) que tenham a região oeste da Bahia como rota de destino
ou de parada.

2.4.3. Principais fornecedores
Por razões estratégicas de mercado, o RECUPERANDO optou há anos, e assim vem mantendo sua
operação, por trabalhar com a bandeira BR, comercializando exclusivamente os produtos dessa
marca, que representam o grande volume de suas compras de mercadorias.

Desta forma, o principal fornecedor de produtos e insumos atualmente é a Petrobras, que
representa 98% do volume de compras. Os demais 2% são provenientes principalmente das
empresas Filcar Comércio de Filtros e Ferramentas Ltda e Agrolub Distribuidora de Lubrificantes e
Aditivos Ltda.

A Petrobras, para o RECUPERANDO, por razões óbvias, é credora estratégica com cláusula
específica de pagamento, desde que mantida e renovada a parceria comercial.

O Poder Judiciário tem considerado válidos os planos de recuperação judicial que preveem
benefícios aos credores que auxiliarem na reabilitação das empresas. As vantagens aos "credores
estratégicos" são concedidas nos casos de continuidade no fornecimento de mercadorias e
concessão de novas linhas de crédito.

V O T O Nº 9882 RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO A
CREDORES ESTRATÉGICOS E PARCEIROS. Possibilidade. Credores que
permanecem como fornecedores das recuperandas. Garantia
constitucional da igualdade substancial. Princípios da preservação
da empresa e de sua função social. Efetivação. Artigo 47 da Lei nº
11.101/05. Precedente. Recurso não provido, neste ponto.
SUSPENSÃO DE AÇÕES
(TJ-SP
AI:
00148163620138260000
SP
001481636.2013.8.26.0000, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de
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Apesar de serem comuns nas recuperações, as subdivisões de credores não estão previstas
expressamente na Lei de Recuperação Judicial e Falência (nº 11.101, de 2005). Os Tribunais de
Justiça (TJs), em diversos casos, já reconheceram que os benefícios dados a credores estratégicos
auxiliam na preservação da companhia em recuperação.

Julgamento: 04/11/2013, 2ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Data de Publicação: 11/12/2013).
A instituição de vantagens aos "credores estratégicos" é benéfica às empresas porque muitas vezes,
após a aprovação da recuperação judicial, muitos fornecedores deixam de vender mercadorias e
sem matéria prima não tem geração de caixa para pagamento do rol de credores.

2.4.4. Principais concorrentes
Os principais concorrentes do RECUPERANDO são formados por empresas que atuam na
comercialização de combustíveis, acessórios, produtos e serviços para veículos automotores. A
concorrência é bastante expressiva e competitiva na região, tendo este fator como um dos que
contribuíram para as dificuldades financeiras que levaram o grupo à Recuperação Judicial.
Existe concorrência “predatória” por parte dos postos denominados sem bandeira ou “bandeira
branca”. Tais estabelecimentos podem comprar combustíveis de qualquer distribuidor credenciado
na ANP – Agência Nacional do Petróleo, deixando-os livres para estabelecer o preço final do
produto, sem observar tabelas rígidas, como as estabelecidas pelas Grandes Distribuidoras. Ficam
assim instrumentalizados para proceder com a conhecida “guerra de preços”. Ocorre, infelizmente
para os consumidores finais, que o compromisso com a qualidade do produto nestes casos também
não segue as regras rígidas das Grandes Distribuidoras, retirando dos postos de rede bom volume
de clientes que buscam apenas “preço”.

É importante ressaltar ainda a expressiva instalação de novos postos de
combustíveis nos últimos anos no município de Barreiras, resultando em
forte desequilíbrio entre a relação oferta x demanda. Esta relação também
é peça chave para a “guerra de preços”, independente dos custos e regimentos que o negócio
requer.
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A disparidade de margem existente entre postos bandeirados versus
postos bandeira branca é expressiva no atual cenário, como podemos
exemplificar: na semana em que o RECUPERANDO adquiriu etanol
hidratado da Petrobras para ser retirado em Goiânia GO a R$ 2,05, postos
bandeira branca próximos a mesma cidade de Goiânia GO
comercializavam, no varejo, Etanol a R$ 2,25.

2.4.5. Parâmetros de comercialização atual
2.4.5.1. Políticas de compras (no cenário recuperacional)
Compras a vista = 100% e compras a prazo = 0%.

2.4.5.2. Políticas de vendas
Vendas a vista = 30% e vendas a prazo = 70%. Prazo Médio de 45 dias.
Políticas de Recebimento:
 Dinheiro ou cheque a vista: 30%
 Cheque pré-datado: 5%
 Faturamento: 30%
 Cartão de Crédito: 35% (hoje paralisadas em alguns postos em face do domicílio estar
travado junto a bancos)

2.4.5.3. Estratégias de marketing

a) Produtos: Expressivo mix de produtos, acessórios e serviços, que buscam atender de forma
completa e por conveniência todas as necessidades de quem se dirige a um posto de
combustíveis.
b) Preço: O grupo realiza constantemente pesquisas de mercado frente a sua concorrência,
procurando oferecer produtos com preços competitivos e equivalentes ao que o mercado
pratica, limitado, obviamente, às imposições da proprietária da marca, no caso a BR.
c) Promoção: A empresa realiza constantes ações promocionais a fim de posicionar sua marca
e potencializar seu volume de vendas. Desta foram são realizadas ações como distribuição
de brindes e sorteios. Em média, está alocado 2% de seu faturamento para ações
promocionais. Com a reestruturação financeira, estima-se que este orçamento será
reduzido para apenas 1% sobre o faturamento.
d) Pontos de Venda: A empresa possui postos em localizações estratégicas, com excelente
visibilidade e expressivo fluxo de veículos.

Página 9 de 35 do Plano RJ Grupo Dourado

As principais estratégias de marketing utilizadas pela empresa estão estruturadas basicamente em
4 (quatro) pilares:

2.5. Análise econômica do setor
Nos dias atuais é possível afirmar que o mercado de combustível é uns dos mais importantes para
todos os setores da economia e consequentemente para a sociedade. Hoje não mais nos
imaginamos sem nosso carro ou sem os meios de transporte de mercadorias, sejam elas
alimentícias, cosméticos, eletrônicos e outros. Hoje, próximo a 30% da energia consumida no Brasil
vem de Usinas Termelétricas, movidas em boa parte por diesel.
Consiste, ainda, em um dos setores da economia que mais gera empregos, sejam eles diretos ou
indiretos. Estatisticamente um posto de combustível que vende entre 100 a 150 mil litros de
combustível ao mês, emprega no mínimo 6 a 8 empregados de forma direta e mais 10 a 15 pessoas
indiretamente.
O setor está diretamente relacionado ao desempenho e crescimento de outros setores da
economia, tais como: Agronegócio, Automotivo, Industrial, Auto Peças, Transporte Rodoviário,
Construção Civil, entre outros.
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Apesar de se tratar de um segmento com comercialização de produtos essenciais ao dia a dia, a
atual crise econômica que impacta de forma generalizada a todos os setores da economia, também
vem influenciando a performance dos postos de combustíveis em geral. Com a retração do
emprego e renda, além da inflação em vigor, existe automaticamente uma desaceleração nas
vendas. Se comparado o desempenho do primeiro semestre de 2015 em relação ao mesmo período
em 2014, a redução chega em média a 15% no volume de vendas.

Ambiente econômico
Cadeia de Valor - Gasolina

Cadeia de Valor – Etanol Hidratado e Anidro

Cadeia de Valor – Óleo Diesel

2.5.1 – Cenários

Ano
2012
2013

Gasolina
49%
48%

Diesel
39%
39%

Etanol
12%
13%
Fonte: Fecombustiveis
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Composição das vendas nos Postos

Postos Revendedores segundo a bandeira

Fonte: www.anp.gov.br
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Licenciamento de veículos em unidades

Licenciamento de veículos leves por tipo de combustível

Frota de veículos, por tipo, segundo os Municípios da Federação
Tipo

Barreiras

Angical

Riachão
N.

L. Ed.
M.

Automóvel

23.830

452

590

11.397

Caminhão

2.675

38

76

1.709

Caminhão
trator

759

3

8

Caminhonete

7.283

176

Camioneta

1.459

10

Micro-ônibus

167

Motocicleta
Motoneta

Catolândia

Baianópolis

Cotegipe

São
Desidério

Total

124

499

293

1.323

38.508

10

51

55

299

4.913

1.428

0

5

0

151

2.354

211

4.845

41

191

199

656

13.602

22

716

4

23

21

91

2.346

12

21

87

3

5

25

30

350

21.685

846

1.008

9.364

184

899

787

1.790

36.563

5.527

67

132

3.258

18

89

155

315

9.561

431

25

32

163

10

40

23

93

817

5

0

0

4

0

0

0

1

10
1.162

Frota 2014

Ônibus
Trator de
rodas
Utilitário

683

2

2

451

0

2

1

21

Outros

2.538

16

35

3.253

1

18

13

369

6.243

Total

67.042

1.647

2.137

36.675

395

1.822

1.572

5.139

116.429

Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 2014.
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Market Share das Distribuidoras

Lubrificantes
Mais um ano se passou e o setor de lubrificantes se apresenta como um dos segmentos mais
dinâmicos do mercado. A cada ano, este setor multiplica o número de produtos, amplia a gama de
opções para atender a nichos de mercado, investe em pesquisas, caminhando afinado com as novas
tecnologias de motores, e a inserção dos combustíveis com menores teores de enxofre, como o
diesel S10 e o S500 e a nova gasolina, tudo em consonância com o meio ambiente. Esta conjunção
de fatores resulta em desenvolvimento de produtos mais sofisticados, que aliam proteção ao
motor, aumento da vida útil dos equipamentos veiculares, com metas de economia de combustível
e redução das emissões de gases poluentes.

3. Plano de recuperação judicial

3.1. Os motivos da crise
As Devedoras são empresas que, embora detenham personalidade jurídica autônoma, sempre
atuaram de maneira coordenada, constituindo-se no Grupo Dourado de Auto Postos, sendo
afetadas de arrastão pela crise econômica com semelhante intensidade em todas as empresas do
Grupo.
Os sócios do Grupo, empreendedores natos, aproveitando oportunidades emergentes de mercado,
implantaram nos últimos anos uma política agressiva de crescimento. Mais precisamente, a partir
de 2007, abriram onze postos, sendo nove em Barreiras, um em São Felix - BA e outro em Guanabi BA.

Tais questões resultaram na necessidade de investimento em novos processos de gestão, que
consumiram ainda mais suas reservas financeiras, já combalidas pela rápida imobilização nos novos
negócios.
Motivados pelo histórico de sucesso, os sócios implementaram louváveis
desmobilizadoras, as quais, infelizmente, apenas causaram prejuízos patrimoniais.

medidas
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Ocorre que alguns pontos foram subavaliados no processo de crescimento empreendido, como: a)
o curto lapso temporal entre as aberturas das novas empresas; b) a consequente elevação da
demanda por capital de giro oneroso; c) a dificuldade na gestão dos empreendimentos em função
do rápido crescimento; e d) o agravamento da atual crise econômica levando a uma significativa
redução no volume de vendas das empresas que compõem o grupo.

Seguindo o movimento natural do mundo corporativo, passaram a busca por linhas bancárias de
capital de giro. Neste momento de maior precisão, como sabido, os Bancos oferecem operações de
curto prazo e taxas elevadas. É pegar ou morrer.
Não obstante as dificuldades, por uma questão de honra, o Grupo manteve seus compromissos
rigorosamente em dia até o final do ano de 2014, mesmo que, para tanto, fosse necessário
estender a busca por capital de giro junto a investidor pessoa física, com taxas de juros ainda mais
onerosas.
Em paralelo, o faturamento do Grupo foi açoitado pela concorrência predatória de postos
conhecidos como “bandeira branca”, além do expressivo surgimento de novos entrantes nos
últimos anos, gerando um desequilíbrio entre a oferta e demanda.
É fato público e notório que revendas de petróleo e derivados, sem bandeira, adulteram
combustível, vendendo-o a preço atrativo para os consumidores que buscam produto mais em
conta sem medir as consequências futuras para o seu veículo.
Caberia ao Estado promover a rígida fiscalização para coibir esse tipo ilícito de negócio. Mas, os
agentes públicos “dormem em berço esplêndido”.
A soma de todos estes fatores a uma política econômica oscilante e ao sabor dos políticos, bem
como à instabilidade da moeda, colocou o Grupo Dourado de Auto Postos na iminência de um
pedido de falência por credores, tornando inviável o pagamento de seu endividamento.
Antes que o pior ocorresse, a bancarrota, o RECUPERANDO acionou a tutela jurisdicional do Estado
com a propositura da Recuperação Judicial.

3.2. Primeira relação de credores

Classe I – Credores Trabalhistas
Classe II – Credores com Garantia Real
Classe III – Credores Quirografários
Classe IV – Credores ME e EPP

Total de R$
6.710,90
Total de R$ 407.753,43
Total de R$ 24.278.345,86
Total de R$
33.989,33
TOTAL GERAL R$ 24.726.799,52
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A relação de credores encontra-se assim dividida:

Gráfico de representatividade de cada classe perante o total das dívidas sujeitas a RJ

Esse quadro pode ser alterado com a apresentação da segunda relação de credores elaborada pelo
Administrador Judicial ou, ainda, após julgadas possíveis impugnações ou habilitações retardatárias
na publicação do Quadro Geral de Credores, como dita a Lei 11.101/2005.
Sobrevindo qualquer novo credor sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial ou mesmo ocorrendo
acréscimos aos valores ora listados por decisão judicial ou na hipótese de credores aderentes3,
todos serão acomodados no fluxo de caixa projetado, mantidas as condições de pagamento
estabelecidas, aprovadas e homologadas pelo juízo do processo.

3.2.1. Dívidas extraconcursais

Art. 49, §3º, Lei 11.101/2005. “Tratando-se de credor titular da
posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de
arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de
imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de
irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações
imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva
de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da
3

Credor aderente, para os efeitos legais deste PLANO, são aqueles não sujeitos legalmente aos efeitos da RJ, porém por
livre iniciativa e mediante prévia formalização junto ao Administrador Judicial, adere aos termos aqui estabelecidos.
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Art. 67, Lei 11.101/2005. “Os créditos decorrentes de obrigações
contraídas pelo devedor durante a recuperação judicia, inclusive
aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços
e contratos de mútuos, serão considerados extraconcursais”. (grifo
nosso)

recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade
sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação
respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de
suspensão a que se refere o § 4º do art. 6o desta Lei, a venda ou a
retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital
essenciais a sua atividade empresarial. (griso nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS EM GARANTIA. NÃO
EQUIPARAÇÃO À ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXEGESE DO ART. 49 § 3º
DA LEI 11.101/2005. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRESERVAÇÃO DA VIABILIDADE DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃO
PROVIDO. Entendeu a Corte que o legislador fez constar
expressamente no art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005 os créditos que
deveriam ser excluídos dos efeitos da recuperação judicial. Como
se percebe, não está ali prevista a cessão fiduciária de direitos
creditórios, que não é forma de garantia idêntica à alienação
fiduciária. Desta forma, o direito creditório do agravante
decorrente de cessão fiduciária, não merece exceção quanto aos
efeitos da recuperação judicial em tela e devem ser incluídos
entre os demais créditos quirografários. Precedentes deste
Tribunal:Ag. Inst. Nº 0005172-26.2010. 8.17.0000 (211562-6); Rel.
Agenor Ferreira de Lima Filho; 3ª Câmara Cível; Data de
Julgamento: 16/9/2010; Ag. Inst. Nº 0015017-53.2008.8.17.0000
(179338-8); Rel. Antenor Cardoso Soares Junior; 1ª Câmara Cível;
Data de Julgamento: 15/9/2009. Fixado isto, ou seja, que o crédito
do agravante não é contemplado por exceção quanto aos efeitos da
recuperação judicial originária, assentou-se que deve ser
preservada a viabilidade da Recuperação da agravada, razão
porque andou bem o magistrado a quo ao permitir a alteração do
domicílio bancário em tela, que enseja a proteção dos valores a
serem percebidos por ela. Agravo não provido. (grifo nosso)

3.3. Plano de reestruturação operacional
Conciliantemente a este PLANO medidas de ajustes severas foram, estão e serão tomadas pelo
RECUPERANDO, em especial:
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Este PLANO acompanha o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, que aduz:

a) Corte de custos fixos, em especial centro de custos, tais como energia, água, telefone,
material de escritório e limpeza, mão de obra, assessoria contábil, assessoria em tecnologia
da informação, entre outros;
b) Redução do nível de estoque, buscando maior eficiência na gestão no trabalho com estoque
mínimo, gerando assim menores necessidades de capital de giro;
c) Reavaliação e redução dos riscos dos planos de negócios, identificando prioritariamente as
atividades de maior rentabilidade;
d) Desenvolvimento de plano de contingência para futuras situações de redução da margem
bruta;
e) Realização de ajuste tributário migrando as operações para o enquadramento “Lucro Real”;
f) Mudanças na gestão de compras, passando pela necessidade de aprovação de valor de
compra por parte da diretoria, independente do valor e do tipo de compra;
g) Antes do pedido de recuperação judicial foi vendido o ponto comercial do posto Bela Vista,
que não apresentava viabilidade econômico-financeira, e alugado o posto ML Combustíveis
por R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais.

3.4. Plano de reestruturação financeira
3.4.1 Proposta de pagamento aos credores sujeitos à recuperação judicial e
aderentes
O PLANO tem como escopo:
a) Preservar o RECUPERANDO como conjunto de unidades econômicas geradoras de
empregos, tributos e riqueza, assegurando assim o exercício de sua função social;

c) Atender aos interesses de seus credores indicando as fontes dos recursos e o cronograma
de pagamento, sem riscos adicionais às relações originalmente estabelecidas antes do
pedido de recuperação judicial.
Após análise da situação econômica e financeira no cenário de retomada, com os devidos ajustes
operacionais realizados ou em andamento, considerando as possibilidades trazidas pelo artigo 50
da Lei 11.101/2005, o RECUPERANDO se utilizará dos seguintes meios de recuperação:
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b) Superar sua atual situação econômica e financeira, recuperando-se com isso o valor das
empresas e de seus ativos; e

1. Concessão de prazos e condições especiais de pagamento das obrigações vencidas e
vincendas;
2. Equalização de encargos financeiros;
3. Assunção de dívidas;
4. Novação de dívidas, com substituição de garantias; e
5. Venda de ativos para recomposição do capital de giro e abreviação do prazo de pagamento
aos credores.

3.4.1.1. Concessão de prazos e condições especiais de pagamento das obrigações
vencidas e vincendas

CLASSE I
Aos credores inscritos na Classe I, o pagamento ocorrerá em 12 (doze) parcelas mensais, vencendose a primeira no primeiro mês posterior a data de trânsito em julgado da decisão de homologação
do Plano de Recuperação Judicial.
No que tange aos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores
ao pedido de recuperação judicial, esses serão pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da
publicação no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia da decisão da
homologação do Plano de Recuperação, observando assim plenamente o disposto no art. 54 da Lei
11.101/2005.

Parágrafo único. O plano não poderá, ainda, prever prazo superior
a 30 (trinta) dias para o pagamento, até o limite de 5 (cinco)
salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza
estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao
pedido de recuperação judicial.” (grifo nosso).
CLASSE II
Aos credores inscritos na Classe II o pagamento dos valores atualizados, nos termos do item
3.4.1.2.”a”, ocorrerá após aplicação de deságio equivalente a 40% (quarenta por cento) sobre o
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Art. 54, Lei 11.101/2005. “O plano de recuperação judicial não
poderá prever prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos
créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de
acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de
recuperação judicial”.

valor devido, em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais, vencendo-se a primeira no 19º (décimo
nono) mês posterior a data de trânsito em julgado da decisão de homologação do Plano de
Recuperação Judicial.
CLASSE III
Aos credores inscritos na Classe III, são disponibilizadas duas formas de pagamento:
OPÇÃO A. O valor atualizado, nos termos do item 3.4.1.2.”b”, pago em 180 (cento e oitenta)
parcelas mensais, observada à aplicação do “bônus de aceleração de pagamento” abaixo
discriminado, vencendo-se a primeira no 19º (décimo nono) mês posterior à data de trânsito
em julgado da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial; ou
OPÇÃO B. O valor atualizado, nos termos do item 3.4.1.2.”b”, pago em 240 (duzentas e
quarenta) parcelas mensais, vencendo-se a primeira no 19º (décimo nono) mês posterior a data
de trânsito em julgado da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial. (Exclusiva
aos credores estratégicos).
ENQUADRAMENTO COMO CREDOR ESTRATÉGICO: Todo e qualquer credor que desejar ser
enquadrado como estratégico, seja instituição financeira ou fornecedor de bens ou serviços,
deve renovar sua parceria comercial com o RECUPERANDO por no mínimo mais 10 (dez) anos e
disponibilizar limite de crédito, assim formalizado junto ao Administrador Judicial.

O credor inscrito na Classe III que optar pela forma de pagamento “B” deverá encaminhar, até a
data da Assembleia Geral de Credores, correspondência assinada por seu representante legal
dirigida ao Administrador Judicial ou no curso do evento consignar em ata, sua opção de
recebimento e as condições estabelecidas do limite de crédito aberto.
Não ocorrendo a formalização tempestiva da opção de recebimento, nos termos acima, terá o
credor inscrito na Classe III aderido tacitamente à opção estabelecida na OPÇÃO “A”.
Eventuais credores posteriormente habilitados estarão sujeitos às condições de prazo aqui
estabelecidas, sendo aqueles pertencentes à classe III enquadrados compulsoriamente na opção de
pagamento “A”.
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BÔNUS DE ACELERAÇÃO DE PAGAMENTO – OPÇÃO A
Calculado o valor da parcela devida no mês, a título de bônus de aceleração de pagamento, será
aplicado um desconto de 62% (sessenta e dois por cento). O atraso de qualquer das parcelas
não invalida a aplicação do bônus no mês seguinte, deixando de ser aplicado apenas no mês em
que tenha ocorrido o atraso.

CLASSE IV
Aos credores inscritos na Classe IV, o pagamento ocorrerá em 60 (sessenta) parcelas mensais,
vencendo-se a primeira no 13º (décimo terceiro) mês posterior a data de trânsito em julgado da
decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial.

3.4.1.2. Equalização de encargos financeiros
Em face da necessidade de equalização dos encargos financeiros, todas as dívidas sujeitas ao
presente Plano de Recuperação ou mesmo em caso de eventual crédito aderente ou
posteriormente habilitado, estarão sujeitas a seguinte política de juros prefixados:
a)

Credores Classe I e IV:
I. Juros: Os valores sofrerão reajuste a partir da data de publicação da decisão
de homologação do PLANO, pelo juro mensal de 0,50% (zero vírgula
cinquenta por cento).
II. Inadimplemento: Até 30 (trinta) dias de atraso incidirá multa diária de
0,015% (quinze milésimos por cento) sobre o valor não pago. Acima deste
prazo a não liquidação da obrigação caracterizará o não cumprimento do
presente PLANO, ensejando todas as consequências previstas na LRF.
Credores Classe II e III:
I. Juros: Os valores sofrerão reajuste a partir da data de publicação da decisão
de homologação do PLANO, pelo juro mensal pré-fixado de 0,80% (zero
vírgula oitenta por cento).
II. Inadimplemento: Até 30 (trinta) dias de atraso incidirá multa diária de
0,015% (quinze milésimos por cento) sobre o valor não pago, além dos
encargos previstos no item I. Acima deste prazo a não liquidação da
obrigação caracterizará o não cumprimento do presente PLANO, ensejando
todas as consequências previstas na LRF.

Pagamentos para as classes II, III e IV pelo sistema PRICE.
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b)

Valores disponibilizados, por classe, para pagamento conforme fluxo de caixa apurado (já
considerada aplicação do juro)
CLASSE
I
II
II
III
III
IV

ANO
1
2
3 ao 15
2
3 ao 22
2 ao 5

VALORES EM R$
R$ 6.931,00
R$ 16.198,52
R$ 32.397,04
R$ 533.869,66
R$ 1.067.739,33
R$ 9.578,88

Valores a serem desembolsados anualmente com pagamento de dívidas
Primeiro Ano
R$ 6.931,00
Segundo Ano
R$ 559.647,06
Terceiro ao quinto ano
R$ 1.109.715,25
Sexto ao décimo quinto ano
R$ 1.100.136,37
Décimo sexto ao último ano
R$ 1.067.739,33
O ônus da recuperação foi de tal forma equilibrado entre as partes, que mesmo propondo desconto
na dívida, através da aplicação de bônus de aceleração, ao longo do período do alongamento o
RECUPERANDO estará pagando, a título de juros, R$ 12.090.440,72.

3.4.1.3. Assunção e novação de dívidas com substituição das garantias

Este PLANO, consoante a Lei 11.101/2005, implica em novação objetiva e real dos créditos
concursais, obrigando o Recuperando e todos os Credores a ele sujeitos, bem como os seus
respectivos cessionários e sucessores a qualquer título.
Sua aprovação pelos credores, na forma da lei, e sua posterior homologação pelo juízo competente,
implica na automática, irretratável e irrevogável liberação e desoneração de todos os coobrigados,
garantidores solidários e subsidiários, inclusive de obrigações de natureza trabalhista, por qualquer
responsabilidade derivada de garantia fidejussória de qualquer espécie, inclusive, mas não
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Considerando a venda do fundo de comércio do Posto Bela Vista Combustíveis e o arrendamento
do Posto ML Combustíveis Ltda. previamente ao pedido de recuperação, as dívidas existentes
dessas empresas serão assumidas pelo Grupo, ficando diluídas entre as unidades restantes.
Ocorrendo venda de unidade produtiva, nos termos do item 3.4.1.4, as respectivas dívidas também
serão redistribuídas entre os postos restantes.

somente, por força de aval e fiança, que haja sido outorgada a credores para assegurar o
pagamento de obrigações do RECUPERANDO.
Os credores, por consequência, não poderão ajuizar ou prosseguir com ações ou execuções judiciais
contra o RECUPERANDO e/ou seus coobrigados e/ou garantidores em geral, tais como, mas não se
limitando a, avalistas e fiadores, relativas e sujeitas ao presente processo de recuperação judicial
enquanto o Plano de Recuperação Judicial estiver sendo cumprindo. Todas as ações e execuções
judiciais em curso contra o RECUPERANDO e seus garantidores, relativas aos créditos anteriores ao
seu pedido de recuperação judicial, serão extintas.
Todos os credores concursais, por sua vez, com a novação ficam desde já obrigados, sob pena de
responderem civilmente por prejuízos ao RECUPERANDO, a cancelarem os protestos por ventura
efetuados pelo fato de não mais existir dívida mercantil ou de serviços não pagos, enquanto o Plano
estiver sendo cumprido. A manutenção dos protestos, além de colidir com a novação decorrente da
aprovação do Plano, causa indevida restrição ao crédito da RECUPERANDA.
Os pagamentos efetuados na forma prevista no presente Plano de Recuperação Judicial implicam
em quitação plena, irrevogável e irretratável de todos os créditos nele contemplados, aí se
incluindo não só o valor principal, mas juros, correção monetária, penalidades e indenizações.
Efetivada a quitação, esses credores não mais poderão reclamá-los contra o RECUPERANDO.

3.4.1.4. Venda de ativos para recomposição do capital de giro e abreviação do
prazo de pagamento aos credores

Art. 66 Lei 11.101/2005. “Após a distribuição do pedido de
recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens
ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade
reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção
daqueles previamente relacionados no plano de recuperação
judicial.” (grifo nosso)
A venda de bens móveis até o valor acima estabelecido, corriqueiro no meio empresarial,
principalmente no que se refere à renovação de frota após quitação das operações de leasing e/ou
finame, vem atender importante demanda operacional do RECUPERANDO, que poderia colocar em
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A aprovação deste PLANO autoriza o RECUPERANDO a proceder à alienação ou permuta de ativos
permanentes móveis contabilizados, individualmente, por até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), para recomposição de seu fluxo de caixa, atendendo o disposto no art. 66, da LRF.

risco o bom desenvolvimento de suas atividades se dependesse sempre de prévia autorização do
juízo do processo para tais movimentações.
Durante o período em Recuperação Judicial toda e qualquer venda de ativo será previamente
comunicada ao Sr. Administrador Judicial, que poderá acompanhar todo o processo de alienação e
internalização dos respectivos recursos financeiros.
Autorizada está, ainda, a venda de bens móveis contabilizados individualmente acima de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ou a venda de bens imóveis, estes de qualquer valor, com
a aprovação deste PLANO, porém os valores arrecadados deverão observar a seguinte destinação:
a) 60% (sessenta por cento) para recomposição do fluxo de caixa; e
b) 40% (quarenta por cento) para amortização de dívidas sujeitas aos efeitos da
Recuperação Judicial ou aderentes, através de pagamento proporcional a cada
credor. Com o montante arrecado na venda serão quitadas ou apenas amortizadas
parcelas vincendas sequencialmente, retomando o pagamento mensal apenas na
próxima parcela em aberto. Para melhor entendimento apresentamos o seguinte
exemplo: realizada a venda de um bem no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil
reais) no mês de novembro, teremos R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)
destinados ao caixa do RECUPERANDO e R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais) serão utilizados para liquidar e amortizar parcelas vincendas. Supondo que as
parcelas vincendas de todos os credores totalizem R$ 100.000,00 (cem mil reais) por
mês, serão liquidadas as parcelas de dezembro, janeiro e amortizada a de fevereiro
em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mês que retornam os pagamentos mensais.
Ocorrendo oportunidade de alienação de filial ou de unidade produtiva isolada, será observado o
disposto no art. 60, da LRF, garantindo ao arrematante que o bem estará livre de qualquer ônus e
não haverá sucessão nas obrigações do RECUPERANDO. Também nesta hipótese os recursos
arrecadados observarão a destinação prevista nas alíneas “a” e “b” deste item.

Art. 73, Lei 11.101/2005. “O juiz decretará a falência durante o
processo de recuperação judicial:”
I. Por deliberação da assembleia geral de credores, na forma do
art. 42 desta Lei;
II. (...)
III. Quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos
termos do parágrafo 4º do art. 56 desta Lei;
IV. (...)
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3.5. Cenário falimentar

Uma vez decretada a falência do RECUPERANDO, este será desativado e seus proprietários
afastados de suas atividades, salvo se o juiz pronunciar-se quanto a continuação provisória das
atividades das empresas sob a gestão do administrador judicial (art. 99, inciso XI, LRF).
Independente de sua continuidade operacional, no entanto, o pagamento das dívidas existentes,
após realização do ativo, ocorrerá na seguinte ordem conforme disposto na Lei 11.101/2005:
1º. Despesas indispensáveis à administração da falência, inclusive na hipótese de continuação
provisória da operação (art. 150);
2º. Créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos nos três meses anteriores à
decretação da falência, até o limite de cinco salários mínimos por trabalhador (art. 151);
3º. Restituições dos bens de terceiros em posse da empresa e créditos extraconcursais (arts. 84,
85 e 149). Lembrando que são créditos extraconcursais as remunerações devidas ao
administrador judicial e seus auxiliares, créditos derivados da legislação do trabalho ou
decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da
falência, quantias fornecidas a Recuperanda pelos credores, despesas com arrecadação,
administração, realização do ativo e distribuição de seu produto e custas judiciais;
4º. Créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 salários mínimos por credor e
os decorrentes de acidentes de trabalho;
5º. Créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;
6º. Créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição,
excetuadas as multas tributárias;
7º. Créditos com privilégio especial previsto no art. 964, da Lei 10.406 e 965, bem como os
previstos no parágrafo único do art. 67 da Lei 11.101; e
8º. Créditos quirografários.

Falamos de dívidas que não serão pagas, novos negócios que não serão concretizados, impostos
que não serão recolhidos, consumidores desatendidos e trabalhadores desempregados.
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Os ativos permanentes do RECUPERANDO foram avaliados em R$ 17.030.000,00 (Doc. 02), em 05
de novembro de 2015, pelo arquiteto José Wilson Sousa Filho, CAU A7386-5. Desta forma,
considerando as prioridades estabelecidas pela LRF, fica claro que a convolação da recuperação em
falência traz consigo toda uma carga de efeitos negativos a todos os envolvidos, em especial aos
credores quirografários que representam 94% (noventa e quatro por cento) dos créditos sujeitos
aos efeitos da recuperação judicial.

4. Laudo econômico-financeiro e demonstração da viabilidade econômica (art. 53, II
e III, LRF)
O Laudo técnico integrado ao presente Plano de Recuperação Judicial do RECUPERANDO (Doc. 01),
demonstra sua viabilidade econômica e financeira, promovendo a preservação de sua função social
e o estímulo à atividade econômica.

4.1 Premissas
As premissas assumidas na elaboração deste PLANO, fundamentadas nos documentos e
informações fornecidos pelo RECUPERANDO, são apresentadas como fatos certos, seguros e reais
devidamente fundamentados no dia a dia operacional da empresa e na legislação pertinente.
O PLANO foi elaborado levando em consideração que a forma de pagamento aos credores está
diretamente relacionada à disponibilidade de recursos projetada ano a ano para cada uma das
empresas que compõe o Grupo Dourado de Auto Postos. Assim sendo, projetou-se o resultado
financeiro da empresa e respectivo fluxo de caixa para os próximos anos, com a identificação dos
volumes disponíveis de recursos para liquidação da dívida da Empresa.
Apresenta-se nas planilhas anexas (Doc. 01):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Demonstração do fluxo de caixa sem a Recuperação Judicial;
Histórico de receitas;
Estruturação das receitas por produto;
Projeção de receitas;
Custos fixos e variáveis atuais;
Projeção de custos fixos e variáveis;
Projeção de fluxo de caixa e capacidade de pagamento com a devida indicação de
geração de recursos necessários à quitação de todos os débitos da empresa.

I.

Fundamentação no histórico de vendas obtido junto ao RECUPERANDO. Para o ano I
foi considerada uma retomada de receita mais lenta, devido à aplicação de medidas
corretivas, modificações na estrutura de gestão e à crise econômica brasileira, o que
resultou em uma redução de 11% (onze por cento) da receita total em relação à
média histórica.
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Os pilares básicos da projeção de Fluxo de Caixa são os seguintes:

II.

As projeções de custos variáveis e fixos são fundamentadas a partir da média
histórica das empresas, considerando os ajustes operacionais realizados nos últimos
três meses.

III.

Ao longo de todo o período projetado foi condição “sine qua non” que os saldos
acumulados finais de caixa fossem positivos, confirmando a capacidade de
recuperação da empresa e pagamento de suas obrigações dentro das hipóteses
apresentadas no PLANO de forma líquida e certa.

IV.

O acumulo de capital de giro, principalmente no ano I, possibilita, de forma segura,
sustentar a operação comercial, que é configurada através de uma política de
compra com pagamentos de mercadorias à vista e recebimento com prazo médio de
45 dias.

V.

Fluxo de caixa contemplando opções viáveis para pagamento de credores que em
determinada classe poderão fazer sua opção de recebimento.

5. Considerações finais
Para todos os efeitos legais, considera-se como data da homologação judicial do presente Plano a
correspondente à publicação no diário oficial da decisão judicial proferida, pelo juízo da
recuperação, que conceder a recuperação judicial.

Todos os protestos cambiais de débito sujeito à recuperação judicial deverão ser baixados pelos
credores, na medida em que sua manutenção, além de colidir com a novação decorrente da
aprovação do plano judicial, causa indevida restrição ao crédito do RECUPERANDO. Os credores
deverão adotar tal providência no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da decisão que
conceder a recuperação judicial, sob pena de, em não o fazendo, autorizar que o RECUPERANDO o
faça, as suas expensas, compensando os valores a tanto necessários com quaisquer valores devidos
aos credores.
Caso qualquer pagamento ou ato estiver programado, de acordo com o PLANO, para ser efetivado
ou realizado em dia não útil, tais como sábados, domingos, feriados ou datas em que não haja
expediente bancário na Comarca onde tramitam os autos da recuperação judicial, fica
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O Plano, uma vez homologado, vincula o RECUPERANDO e todos os seus credores, bem como os
seus respectivos cessionários e sucessores a qualquer título.

automaticamente prorrogado para o próximo dia útil o prazo para o pagamento ou prática do ato
respectivo.
Os pagamentos efetuados na forma prevista no presente Plano implicam em quitação plena,
irrevogável e irretratável de todos os créditos nele contemplados, aí se incluindo não só o valor do
principal, mas juros, correção monetária, penalidades e indenizações. Efetivada a quitação, esses
credores não mais poderão reclamá-los contra o RECUPERANDO.
O Plano poderá ser alterado a qualquer tempo após sua homologação judicial e antes de seu
integral cumprimento, por iniciativa do RECUPERANDO e mediante a convocação de Assembleia
Geral de Credores. Tais alterações dependerão da aprovação do RECUPERANDO e da maioria dos
créditos presentes na Assembleia Geral de Credores, mediante a obtenção do quorum segundo art.
45 c/c o art.58, caput e § 1º, da Lei 11.101/2005.
Os credores poderão ceder seus créditos a outros credores ou a terceiros, à expressa aceitação
pelos cessionários de que o crédito cedido está sujeito às condições do presente Plano, estando a
cessão condicionada, contudo, à notificação de sua ocorrência ao RECUPERANDO e ao Juízo da
Recuperação Judicial.
Este Plano será considerado como descumprido na hipótese de o atraso no pagamento de
quaisquer parcelas previstas não ser sanado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação do
RECUPERANDO pelo respectivo credor.

O juízo da Recuperação judicial será o foro competente para dirimir toda e qualquer controvérsia
ou disputa oriunda deste Plano, até o encerramento do processo de Recuperação Judicial.
Posteriormente será, para dirimir toda e qualquer controvérsia ou disputa oriunda deste Plano, o
da Comarca de Barreiras - BA.

6. Conclusão
A Argumento Assessoria e Projetos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.347.265/0001-87 e
CRA/GO 01450-PJ, contratada para elaboração do presente Plano de Recuperação Judicial,
alicerçada na análise setorial realizada, nos documentos, informações e premissas fornecidas pelo
RECUPERANDO, mantidas as projeções econômicas e financeiras, certifica que a aprovação do
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Decorridos dois anos da homologação judicial de presente Plano sem que haja o descumprimento
de quaisquer disposições vencidas até então ou, antecipadamente, desde que o RECUPERANDO
antecipe os compromissos previstos para este período, caso venha a ocorrer cenário econômico
mais otimista do que o projetado, poderá o RECUPERANDO requerer ao juízo o encerramento do
processo de recuperação judicial.

PLANO representa a continuidade corporativa de todas as empresas através da superação da crise
financeira, retomada da rentabilidade e equalização de seu fluxo de caixa, garantindo ainda a
manutenção dos empregos e o pagamento dos credores sem riscos adicionais às relações
originalmente estabelecidas antes do pedido de recuperação judicial. O valor das empresas em
funcionamento, assim, não só é superior ao que seria obtido em caso de liquidação, como apenas
sua continuidade atende aos múltiplos interesses envolvidos.

Barreiras (BA), 27 de novembro de 2015

Grupo Dourado
Sandra Regina Combustíveis Ltda., Posto Dez Combustíveis e Lubrificantes Ltda.,
Vila Rica Combustíveis Ltda., São Paulo Combustíveis Ltda., Santa Luzia Combustíveis Ltda.
Morada Nova Combustíveis Ltda., ML Combustíveis Ltda., DT Combustíveis Ltda., e
Bela Vista Combustíveis Ltda
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Argumento Assessoria e Projetos Ltda.
CRA/GO 01450-PJ

1.

Demonstração do fluxo de caixa sem a Recuperação Judicial:

2.

Histórico de receitas:
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DOC 01 Laudo econômico-financeiro
(planilhas técnicas)
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3.
Estruturação das receitas por produto:

4.

Projeção de receitas:

a.

Custos fixos e variáveis atuais:

a.
b.
c.

Bela Vista: fundo de comércio vendido antes do pedido de RJ devido a elevada rentabilidade negativa;
ML Combustíveis: posto arrendado por R$ 15.000,00/mês – para melhor rentabilidade são necessários
investimentos que no momento não são viáveis para o Grupo; e
Morada Nobre: apesar de figurar com a maior margem de contribuição negativa do Grupo, alguns recursos
estão alocados em seu CNPJ, porém são utilizados pelos demais postos distorcendo seu resultado individual.
Para as projeções trabalhamos com os números consolidados do Grupo.
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5.

Projetamos o faturamento se estabilizando em 78,6% do melhor ano entre o período de 2012 a 2014,
ressaltando que foram reduzidos dois postos.

Projeção de custos fixos e variáveis:

a.

Nos anos I e II, considerando a expectativa temporal para realização da Assembleia Geral de Credores, ainda
haverá despesas, não relacionadas no quadro acima, mas consideradas no fluxo de caixa, com o processo
recuperacional na ordem, respectivamente, de R$ 516.000,00 e R$ 258.000,00, referente ao Administrador
Judicial, custas processuais, advogados e assessoria financeira.
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6.

7.
Projeção de fluxo de caixa e capacidade de pagamento com a devida indicação de geração
de recursos necessários à quitação de todos os débitos da empresa.

A partir do ano V temos da estabilização dos números, com sobra de caixa anual na ordem de 0,5% do
faturamento bruto, que será utilizado para capital de giro, cobertura de reformas necessárias, pequenos
investimentos operacionais e demais contingências (as boas práticas de governança ditam que tais recursos
deveriam orbitar a casa dos 3% do faturamento, porém em face do cenário recuperacional trabalhamos com
percentual menor).
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a.

Página 35 de 35 do Plano RJ Grupo Dourado

DOC 02 Laudo avaliação dos bens e ativos
(art. 53 LRF)

