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1. Nota de Abertura 

  

As empresas Alvares Yassunaga Comércio de Carnes Ltda-ME, Alvares Alvares Indústria e Comércio 

de Carnes Ltda-ME e Brito & Alvares Ltda-EPP, pessoas jurídicas de direito privado, regularmente 

inscritas no CNPJ/MF sob o nº 02.524.667/0001-09, 04.286.587/0001-06 e 05.195.517/0001-05, 

respectivamente, denominadas doravante RECUPERANDAS, pelos motivos ulteriormente 

apresentados neste Plano de Recuperação Judicial, doravante denominado PLANO, requereram a 

proteção legal da Recuperação Judicial em 18 de dezembro de 2014, a qual teve seu 

processamento deferido em 11 de fevereiro de 2015, pelo Exmo. Dr. Juiz de Direito da 11ª Vara 

Cível da Comarca de Goiânia GO, Dr. Carlos Luiz Damacena, processo n° 201404769964, conforme 

decisão publicada no DJe-GO n. 1.749, em 18 de março de 2015. 

 

Nos termos do artigo 53 da Lei 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falências, 

doravante denominada LRF, apresentam 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 anexam, por fim, o laudo de avaliação dos 

bens e ativos das RECUPERANDAS (Doc. 02). 

 

1.1 Da tempestividade da Apresentação do Plano de Recuperação Judicial 
 

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  = 18/03/2015  

Data final para apresentação do Plano   = 18/05/20151 

 

 

 

                                                 
1
 O último dia do prazo, 17 de maio de 2015, é um domingo. 
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Sócio/Cotista % Nº Quotas Valor - R$

Aldair Alvares 95 28.500 28.500,00

Marilede Alves Yassunaga 5 1500 1.500,00

TOTAL --> 100 300 30.000,00

2. Aspectos Organizacionais das Recuperandas 

 

2.1. Histórico e Definição da Atividade Empresarial 
 

O Grupo, utilizando o nome fantasia de Alvorada Carnes, é referência no mercado varejista e 

atacadista de carnes bovinas, suínas e aves em geral, com pequena venda de secos e molhados em 

cada loja. Hoje, são três unidades localizadas nos bairros Jardim Guanabara, Nova Vila e Vila Nova, 

todas na cidade de Goiânia. 

 

A empresa, nos moldes como se encontra, foi fundada em julho de 2002 pelos senhores Sílvio 

Yassunaga e o Sr. Aldeci Álvares e em face de crescente demanda há época e significativo 

conhecimento do setor, decidiram pela expansão do negócio e consequente abertura de novas 

unidades. No ano seguinte, mais precisamente em dezembro de 2003, abriram sua primeira filial no 

município de Goiânia, localizada no setor Campinas (fechada em 2014 - vide item 3.3).  

 

Seguiram posteriormente o plano de expansão, chegando ao início de 2014 com 5 (cinco) lojas. 

Devido aos problemas financeiros, que serão detalhados no item 3.1, 3 (três) unidades foram 

fechadas no segundo semestre de 2014.  

 

2.2. Quadro Societário 
 

 BRITO & ALVARES LTDA. 
Sócio/Cotista % Nº Quotas Valor - R$

Silvio C. Yassunaga Brito 50 150 15.000,00

Aldecy Alvares 50 150 15.000,00

TOTAL --> 100 300 30.000,00  
 

 ALVARES ALVARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA. 
Sócio/Cotista % Nº Quotas Valor - R$

Marilede Alves Yassunaga 95 28.500 28.500,00

Aldair Alvares 5 1500 1.500,00

TOTAL --> 100 300 30.000,00  
 

 ALVARES YASSUNAGA COM. E REPRESENTAÇÃO DE CARNES LTDA. 

 

 

  

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 
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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 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. 

 

Em 64,2% das decisões abarcadas na pesquisa, o Superior Tribunal de Justiça 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, alterada pela Lei 11.638/07 e 

regulamentada pela Lei 12.973, que adequa as normas tributárias às novas regras contábeis 

introduzidas pela Lei n° 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e aproxima as normas contábeis 

brasileiras aos padrões internacionais IFRS – International Financial Reporting Standards. Nesta Lei, 

que dispõe sobre as sociedades por ações, identificam-se pontos que norteiam a definição de 

Grupo Econômico usualmente: a) um conjunto de sociedades empresariais, b) unicidade de 

controle e direção a que todas elas estão submetidas e c) prevalência da essência sobre a forma.  

 

Estendendo a análise para outras esferas jurídicas, encontra-se, 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 ou jurídicas, ou a mera existência de 

sócio(s) comum(s), é suficiente para a caracterização do grupo econômico. 

 

O Conselho Federal de Contabilidade, conforme Resolução 1.240 – 2NBG TG 36-R2 – conceitua 

Grupo Econômico em seu item “Definição de termos” como sendo a controladora e todas as suas 

controladas, onde Controlada é a entidade que é controlada por outra entidade e Controladora é 

uma entidade que controla uma ou mais controladas. O investidor controla a investida se, e 

somente se, o investidor possuir todos os atributos seguintes: a)poder sobre a investida,  

b)exposição a, ou direitos sobre, retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a 

investida; c) a capacidade de utilizar seu poder sobre a investida para afetar o valor de seus 

retornos. 

                                                 
2
 http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2014/NBCTG36%28R2%29 
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Diante desse quadro evidenciam-se a existência do Grupo Empresarial formado pelas 

RECUPERANDAS, através de: 

 

a) Há ostensivo, unificado e sincronizado controle administrativo, financeiro e contábil; 

b) Utilização do mesmo nome fantasia – “Alvorada Carnes”; 

c) Ocorrem inúmeras operações comerciais entre as empresas do Grupo, sobretudo 

quanto à compra e distribuição de produtos para revenda; e 

d) Mesma área de atuação das empresas – comércio de carnes variadas, no varejo e 

atacado. 

 

2.4. Mercado  
 

2.4.1. Principais Produtos e Serviços 
 

As RECUPERANDAS atuam no segmento de comercialização de carnes no sistema de atacado e 

varejo. Ressalta-se que do total de produtos comercializados, 60% (sessenta por cento) são 

destinados a vendas no varejo e 40% (quarenta por cento) destinados a vendas no atacado.  

 

Em razão da diversidade de produtos oferecidos, os mesmos encontram-se divididos em cinco 

linhas de produtos: 

 

o Carne Bovina – correspondente a 55% da receita de vendas; 

o Carne Suína – correspondente a 15% da receita de vendas; 

o Carne de frango – correspondente a 20% da receita de vendas; 

o Pescados – correspondente a 5% da receita de vendas; e 

o Outros – correspondente a 5% da receita de vendas. 

 

Obs.: No item “outros”, incluem-se a comercialização de bebidas, condimentos, carvão, etc. 

 

2.4.2. Clientes 

 

Os clientes pessoa física são responsáveis pelas vendas em sistema de varejo, que atualmente 

representam 60% do total. Estes clientes, no geral, residem nos bairros próximos às lojas, com 

poucos clientes de “passagem”. 

 

Os clientes pessoa jurídica são responsáveis pelas vendas em sistema de atacado, que atualmente 

representam 40% do total. Estes clientes no geral são empresas que atuam no segmento de 

restaurantes, churrascarias, hotéis, hospitais e empresas que fornecem refeições para seus 

colaboradores. 
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A empresa atende não só clientes no município de Goiânia e Aparecida, mas também em outras 

cidades do estado de Goiás, como Anápolis, Senador Canedo, Trindade e Nerópolis. 

 

2.4.3. Fornecedores 

 

Os principais fornecedores consistem em frigoríficos e distribuidoras de carne bovina, suína e 

brancas (frango e peixes). Hoje 100% dos seus fornecedores estão localizados no estado de Goiás, 

gerando assim inúmeros empregos indiretos em sua cadeia de produção.  

A empresa utiliza uma política de compras denominada de “fornecedores preferenciais”, ou seja, 

mantém uma relação comercial preferencial com fornecedores específicos a fim de estabelecer 

parcerias e melhores condições de preços, prazos de pagamento e entregas. Tal política foi 

fundamental neste momento de crise, pois garantiu o fornecimento de matéria prima não obstante 

as restrições cadastrais comuns ao cenário recuperacional. 

 

2.4.4. Principais Concorrentes 

 

Os principais concorrentes das RECUPERANDAS são os supermercados, que praticam margens 

menores nas carnes para atrair consumidores para os demais itens de seu “mix”, garantido a 

rentabilidade média do negócio. 

 

Há ainda pequenas casas de carne que atuam com parte da mercadoria clandestina, sem certificado 

de procedência e sonegando impostos, o que acirra ainda mais a “guerra de preços”. 

 

2.4.5. Parâmetros de Comercialização 

2.4.5.1. Política de Compras 

 

No cenário recuperacional 100% das Compras estão ocorrendo à vista. 

2.4.5.2. Política de Vendas 

 

Vendas a vista = 40% e vendas a prazo = 60%. Prazo Médio de 30 dias. 
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2.4.5.3. Estratégias de Marketing 

 

As estratégias de marketing utilizadas pela empresa, neste momento de crise financeira, estão 

estruturadas basicamente em 3 (três) elementos: 

 

a) Preço: As RECUPERANDAS realizam constantemente pesquisas de mercado frente a sua 

concorrência, procurando oferecer produtos com preços competitivos e equivalentes ao 

que o mercado pratica. 

b) Promoção: Aproveitando algumas janelas de oportunidade, muitas vezes proporcionadas 

pela política de “fornecedores preferenciais”, realizam ações promocionais com produtos 

específicos a fim de potencializar seu volume de vendas.  

c) Pontos de Venda: A empresa possui lojas em localizações estratégicas que permite fácil 

acesso, visibilidade e expressivo fluxo de pessoas.  

Está sendo estudada a alteração do nome fantasia da empresa, marcando um novo período 

corporativo ao criar maior identidade junto ao seu público consumidor, uma vez que o nome 

“Alvorada Carnes” não é marca registrada e há outros estabelecimentos fora do Grupo que se 

utilizam do nome. 

 

2.5. Breve Análise Econômica do Setor – O Mercado de Carnes 

O Brasil é grande produtor mundial de proteína animal e tem no mercado interno o principal 

destino de sua produção, em especial a carne bovina, preferida no Brasil (vide a distribuição das 

vendas das RECUPERANDAS, item 2.4.1). Seu consumo, no entanto, é limitado pelo preço, sempre 

acima das demais carnes (a justificativa dos produtores fundamenta-se no ciclo mais longo de 

produção). 

A carne de frango é a de menor preço, por isso mais acessível às camadas de menor poder 

aquisitivo, sem, contudo, atrapalhar o consumo pelas classes mais elevadas, que cada vez mais 

seguem a tendência de consumo de carnes brancas. Outro fator favorável, ao contrário da carne 

suína, é não haver restrições religiosas ao consumo de carne de aves. 

De modo geral o consumo de carne no Brasil vem crescendo cada vez mais. Em 2010 o brasileiro 

consumia 36 quilos por ano, já em 2013 esse número saltou para 42 quilos ao ano por pessoa. 

As projeções de carnes para o Brasil em 2011 mostravam que esse setor deveria apresentar intenso 

crescimento nos anos seguintes, sobretudo a partir de 2013. Entre as carnes, as que projetavam 

maiores taxas de crescimento da produção no período 2013 a 2023 eram a carne de frango, que 

deveria crescer anualmente 3,9% e a bovina, cujo crescimento projetado para esse período era de 

2,0% ao ano.  
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Ao longo de 2011/2012, no entanto, ocorreu o abate de matrizes bovinas em decorrência do baixo 

preço da arroba, resultando na redução da oferta de matéria prima em 2014. Especialistas do setor 

apontam de 3 (três) a 5 (cinco) anos para reconstituição da boiada e consequente regularização no 

fornecimento. Tal cenário elevou o preço da carne bovina ao longo de 2014 (vide item 3.1 a seguir). 

 

3. Plano de Recuperação Judicial 

3.1. Os Motivos da Crise 
 

Após análise histórica do Grupo, a partir do ano de 2011, foram identificados três fatores que, 

somados, resultaram na situação de crise financeira: 

 

1. Redução da rentabilidade do negócio: este ponto, o principal, consiste na somatória de 

quatro fatos ocorridos no período: 

 
a. Preço da matéria prima: o atual momento de oferta restrita de boiadas terminadas 

pressiona o preço da arroba. Enquanto em 2011 a arroba do boi valia R$ 95,00 à 

vista, hoje vale R$ 140,00 à vista e R$ 150,00 com trinta dias (o viés é de alta no 

curto e médio prazo). Fonte das informações: Instituto de Economia Agrícola e 

Serviço de Informação da Carne; 

b. Preços praticados no varejo: em janeiro de 2011 um quilo de alcatra custava em 

média no varejo goiano R$ 20,29 enquanto hoje custa R$ 19,98 (o acém, carne de 

segunda, com boa saída, custava R$ 10,35 versus R$ 10,40 hoje). Observa-se que o 

preço andou de lado em face do crescimento das vendas via grandes redes de 

supermercado, que trabalham a rentabilidade do mix de produtos, sendo a carne 

importante “chamariz” de clientes. No mesmo período todos os custos fixos das 

RECUPERANDAS sofreram reajustes, em especial os gastos com colaboradores 

(salários e encargos), embalagem, combustível e aluguéis. Fonte das informações: 

Instituto de Economia Agrícola e Serviço de Informação da Carne; 

c. Compra a prazo da matéria prima: a imobilização do capital de giro, vide item 2 

abaixo, resultou na migração de 100% das compras de matéria prima para a 

modalidade a prazo, enquanto historicamente ocorria a compra de 40% a 50% à 

vista, o que proporcionava melhores margens de negociação. Conforme informado 

no item “a” acima, a diferença hoje entre a compra à vista e a prazo é de 7,15%; e 

d. Lojas deficitárias: na tentativa de superação da crise visando à geração de caixa, 

foram mantidas abertas três lojas deficitárias. Estas lojas foram fechadas, em 

momento anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial. 
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2. Imobilização do capital de giro: a partir da decisão de investir no negócio através dos 

recursos do FCO, as RECUPERANDAS iniciaram as obras de expansão e melhorias na sede do 

principal estabelecimento. Ocorre, no entanto, que durante os meses de análise e 

contratação da operação, o orçamento físico-financeiro da obra ficou totalmente defasado 

frente à elevação do custo de obras civis na região, impulsionado principalmente pela 

demanda criada pelo Plano Federal “Minha Casa Minha Vida”. Para finalizar o projeto 

passaram, então, a imobilizar seu giro e tomar recursos de curto prazo junto aos parceiros 

financeiros, em especial Banco do Brasil e Banco Itaú.  

 

3. Endividamento bancário x faturamento: o faturamento do Grupo a partir da contratação do 

FCO não apresentou nenhuma evolução (2011 = R$ 12,7 mi / 2012 = R$ 11,3 mi / 2013 = R$ 

12,1 mi), contra um crescimento do endividamento para giro de 899% (em dezembro de 

2010 o endividamento do Grupo, para giro, era de R$ 258.000,00 contra um endividamento 

atual de R$ 2.577.751,00). Somando todas as PMTs mensais (inclusive investimento), o 

desembolso apenas com instituições financeiras representa 20% do faturamento bruto das 

RECUPERANDAS. 

 

A decisão pelo processo recuperacional não foi tomada de pronto. No momento em que a crise 
foi identificada, buscou-se ajuda profissional para realização de um “diagnóstico corporativo”. 
Foi então contratada a Argumento Assessoria, em maio de 2014, que após a análise operacional 
e financeira das RECUPERNADAS, concluiu pela imediata adoção das seguintes medidas: 

 
I. Capitalização do Grupo através da venda do único imóvel de sócios, livre de ônus, 

um lote urbano, avaliado por R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

II. Reperfilamento do endividamento bancário para adequá-lo a real capacidade de 

pagamento.  

III. Fechamento de três lojas deficitárias e redução do número de colaboradores. 

 

As medidas de alçada das RECUPERANDAS foram realizadas – o imóvel foi vendido, com respectivo 
montante internalizado na empresa, o número de colaboradores reduzido e as lojas deficitárias 
fechadas. O principal sócio, Sr. Silvio, vendeu o próprio carro neste período e internalizou os 
recursos na tentativa de recomposição do capital de giro. 
 
Ocorre, no entanto, que a negociação com os Bancos não transcorreu como esperado, em especial 
junto ao Banco do Brasil, seu maior credor.  
 
Em 14 de junho de 2014 foi protocolado junto ao Banco do Brasil proposta de reperfilamento das 
dívidas, com dois pedidos básicos: alongamento do cronograma de pagamento e revisão das taxas 
contratuais. No momento do protocolo as dívidas estavam em dia, porém a inadimplência era 
iminente e, considerando a retidão dos sócios na condução de seus negócios, a única alternativa 
era expor as dificuldades a seus parceiros de maior suporte financeiro, os Bancos. 
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O Banco do Brasil encaminhou a proposta para o Departamento de Reestruturação de Ativos em 
Brasília (GECOR/DF), que iniciou as tratativas negociais com o representante da Argumento 
Assessoria. Para surpresa das RECUPERANDAS, em meados de setembro, as mesmas foram 
informadas que a proposta inicial de alongamento seria encaminhada ao Comitê do Banco em 
termos mais estendidos que o proposto, elevando em 24 meses o prazo total, conforme o Analista 
da GECOR Brasília, Sr. Rodrigo. Por outro lado, não seria atendida a solicitação da taxa de juros 
proposta. Era uma troca, mas até então o Banco entendia pela viabilidade do negócio. Naquele 
momento a inadimplência já estava constituída. 
 
Surpresa maior ainda foi o comunicado, pelo Gerente da Agência, semanas depois, que a proposta 
havia sido indeferida e, sem qualquer contraproposta, o Banco havia encaminhado todos os 
contratos para cobrança judicial. 
 
Naquele momento o Banco do Brasil deixava de lado o coletivo, o auxílio à cliente tradicional, 
gerador de empregos e renda, que solicitava em momento de crise financeira tão somente o 
alongamento de suas dívidas, e priorizou o individual. As ações foram protocoladas no início do mês 
de novembro de 2014. 
 
Tal atitude foi fatal para o projeto de retomada extrajudicial, pois as ações desencadearam 
restrição generalizada de crédito junto a fornecedores e impossibilitaram a formalização da 
renegociação junto ao Banco Itaú.  
 
Sem alternativa financeira para adimplir com seus compromissos, convictos de sua capacidade de 
soerguimento, restou o caminho da Justiça para as RECUPERANDAS, que buscaram abrigo na Lei de 
Recuperação e Falência. 
 

  

3.2. Princípio da Preservação da Empresa 
 
O legislador brasileiro considerou relevante a superação da dificuldade financeira das empresas 
viáveis, não apenas para a necessária composição entre devedor e credores, mas acima de tudo em 
relação à coletividade, mediante o reconhecimento do interesse social na preservação e 
saneamento das empresas em crise. 
 
Neste sentido estabelece a LRF: 
 

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de 
crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 
assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 

 
Este princípio maior da Lei é o norte para todo o trabalho de retomada e superação da situação de 
crise econômico-financeira das RECUPERANDAS. 
  

3.3. Primeira Relação de Credores 
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Classe I; 1,42% 

Classe III; 95,46% 

Classe IV; 3,12% 

No momento da apresentação do presente PLANO o Administrador Judicial ainda não 

divulgou sua relação de credores. A relação de credores encontra-se assim dividida: 

 

 

Classe I Credores Trabalhistas   Total de R$       65.081,27 

Classe III Credores Quirografários  Total de R$ 4.389.537,06  

Classe IV  Credores ME e EPP   Total de R$     143.244,09 

 

    TOTAL GERAL R$ 4.597.862,42 

 

 

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 hora 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
 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. 



 

 

Página 13 de 26 do Plano RJ Processo 201404769964 
 

Credores com créditos garantidos por bens de terceiros foram enquadrados na Classe III conforme 

entendimento jurisprudencial vigente. 

 

Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Crédito com garantia real prestada por 

terceiro. Crédito que deve ser classificado como quirografário em relação à devedora, 

que não destacou qualquer bem para a garantia daquele crédito. Precedentes desta 

Câmara Especializada. Decisão mantida. Agravo improvido.  (TJ-SP, Relator: Pereira 

Calças, data de julgamento: 30/10/2012, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial). 

 

3.3.1. Dívidas Extraconcursais 
 

Art. 67, Lei 11.101/2005. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor 

durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com 

fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuos, serão considerados 

extraconcursais. (grifo nosso) 

 

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 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. 60 

desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital 

essenciais a sua atividade empresarial. (griso nosso) 

  

3.4. Plano de Reestruturação Operacional 
  

Conciliantemente a este PLANO medidas de ajustes severas foram, estão e serão tomadas pelas 

RECUPERANDAS, em complemento as já apresentadas no item 3.1, em especial: 

 

a) Reavaliação operacional e financeira de todas as unidades, com fechamento de filiais 

deficitárias e redução do número de colaboradores; 

b) Minucioso e atento exame da política de compras e controles internos com a finalidade de 

otimizar os estoques e reduzir perdas; 

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; 
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e) Gestão eficiente de fluxo de caixa a partir de relatórios mensais; 

f) Redução de custos visando melhoria de margens; 

g) Estudo no fito de definir o mais adequado regime tributário; e 

h) Estruturação e mapeamento de processos a fim de gerar maior eficiência e melhores 

resultados. 

 

3.5. Plano de Reestruturação Financeira 
 

3.5.1 Proposta de Pagamento aos Credores Sujeitos à Recuperação Judicial e 
Aderentes 
 

O PLANO tem como escopo: 

 

a) Preservar as RECUPERANDAS como conjunto de unidades econômicas geradoras de 

empregos, tributos e riqueza, assegurando assim o exercício de sua função social; 

 

b) Superar sua atual situação econômica e financeira, recuperando-se com isso o valor das 

empresas e de seus ativos; e 

 

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, as RECUPERANDAS se utilizarão dos seguintes meios de recuperação: 

 

1. Concessão de prazos e condições especiais de pagamento das obrigações vencidas e 

vincendas; 

2. Equalização de encargos financeiros;  

3. Novação de dívidas. 

 

3.5.1.1. Concessão de Prazos e Condições Especiais de Pagamento das 

Obrigações Vencidas e Vincendas  

 

 

CLASSE  I  
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Aos credores inscritos na Classe I o pagamento ocorrerá em até 12 meses, contados da data de 

trânsito em julgado da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial. 

 

Em face da capacidade de pagamento aqui apresentada e com fulcro no art. 47 da LRF, a aprovação 

do presente PLANO resulta no desconto, para créditos derivados da relação de trabalho sujeitos a 

RJ, de eventuais multas trabalhistas impostas pela justiça especializada, em especial as multas por 

inadimplemento de acordo trabalhista, a prevista em norma coletiva (CCT ou ACT) e as que aludem 

os artigos 467 e 477 da CLT. 

 

No que tange aos créditos de natureza estritamente salariais vencidos nos 3 (três) meses anteriores 

ao pedido de recuperação judicial, até o limite de 05 (cinco) salários mínimos por trabalhador, esses 

serão pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação no Diário da Justiça Eletrônico do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás da decisão da homologação do Plano de Recuperação, 

observando assim plenamente o disposto no art. 54 da Lei 11.101/2005. 

 

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”. 

 

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  I I I  

 

Aos credores inscritos na Classe III são disponibilizadas duas formas de pagamento:  

 

OPÇÃO A. O valor atualizado nos termos do item 3.5.1.2.”b”, a ser pago em 180 (cento e 

oitenta) parcelas mensais e sucessivas, 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; ou 

 

OPÇÃO B. O valor atualizado nos termos do item 3.5.1.2.”b”, observado à aplicação do bônus 

de aceleração de pagamento abaixo discriminado, a ser pago em 100 (cem) parcelas mensais e 

sucessivas, 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.  

a )  Calculado o valor da parcela devida no mês, a título de bônus de aceleração de 

pagamento, será aplicado um desconto de 50% (cinquenta por cento). O atraso de 
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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. 

 

O credor inscrito na Classe III deverá optar pela forma de pagamento até a Assembleia Geral de 

Credores, mediante correspondência ao Administrador Judicial ou consignando na ata da 

Assembleia. Não ocorrendo a manifestação no prazo estabelecido, terá o credor inscrito na Classe 

III aderido tacitamente a opção estabelecida na opção “B”. 

 

Eventuais credores posteriormente habilitados estarão sujeitos às condições de prazo aqui 

estabelecidas, sendo aqueles pertencentes à classe III enquadrados na opção de pagamento “B”. 

 

CLASSE  IV  

 

Aos credores inscritos na Classe IV o pagamento ocorrerá em 60 (sessenta) parcelas mensais e 

sucessivas, 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. 

 

3.5.1.2. 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:  

 

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. 

 

b) Credores Classe III e IV:  

 

I. Juros: Os valores sofrerão incidência, a partir da data de publicação no Diário 

Oficial Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás da decisão da 

homologação do Plano de Recuperação, de juros a taxa efetiva de 10,0% (dez 
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por cento) ao ano, calculados pela tabela price, com base na taxa 

equivalente diária (ano civil) e serão devidos durante o período de carência. 

Sobre os encargos financeiros serão concedidos bônus de adimplência de 

15% (quinze por cento), desde que as prestações da dívida (principal e 

encargos financeiros) sejam pagas integralmente até a data do respectivo 

vencimento, inclusive para os credores classe III optantes pela forma de 

pagamento “B”; 

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. 

3.5 .1 .3  Valores Disponibilizados, por classe, para Pagamento Conforme Fluxo de 

Caixa Apurado (já considerado aplicação do juro) 

 

CLASSE ANO VALORES ANUAIS EM R$ 

I 1 65.081,27 

III  1 349.073,55 

III  2 ao 15 520.748,79 

IV 1 11.391,34 

IV 2 ao 5 41.925,69 

 

  

3.6. Cenário Falimentar 
 

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. (...) 

 

Uma vez decretada a falência das RECUPERANDAS, estas serão desativadas e seus proprietários 

afastados de suas atividades, salvo se o juiz pronunciar-se quanto à continuação provisória das 

atividades das empresas sob a gestão do administrador judicial (art. 99, inciso XI, LRF). 
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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. 

 

Os ativos permanentes das RECUPERANDAS foram avaliados, pelo custo de aquisição, em R$ 

1.050.183,53 (Doc. 02), em 07 de maio de 2015. 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. Fala-se, aqui, de dívidas que não serão pagas, 

novos negócios que não serão concretizados, impostos que não serão recolhidos, consumidores 

desatendidos e trabalhadores desempregados. 

 

4. Laudo Econômico-Financeiro (art. 53, II e III, LRF) 

 

O Laudo técnico integrado ao presente Plano de Recuperação Judicial das RECUPERANDAS (Doc. 

01), demonstra sua viabilidade econômica e financeira, promovendo a preservação de sua função 

social e o estímulo à atividade econômica. 

 

4.1 Premissas 
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As premissas assumidas na elaboração deste PLANO, fundamentadas nos documentos e 

informações fornecidas pelas RECUPERANDAS, são apresentadas como fatos certos, seguros e reais 

devidamente fundamentados no dia a dia operacional das empresas 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. 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. Demonstração do fluxo de caixa sem a Recuperação Judicial; 

2. Projeção de receitas para os próximos quinze anos; 

3. Projeção de custos fixos e variáveis para os próximos quinze anos; 

4. Projeção de fluxo de caixa e capacidade de pagamento para os próximos quinze anos 

com a devida indicação de geração de recursos necessários à quitação de todos os 

débitos da empresa. O fluxo de caixa projetado está apresentado considerando a 

hipótese “A” de pagamento aos credores da classe III, que exige naturalmente mais 

esforço de caixa das RECUPERANDAS. 

 

Os pilares básicos da projeção de Fluxo de Caixa são os seguintes: 

 

I. Fundamentação no histórico de vendas obtido junto as RECUPERANDAS.  Para o ano 

I foi considerado uma retomada de receita mais lenta devido à aplicação de medidas 

corretivas e modificações na estrutura de gestão, bem como no fechamento de três 

lojas, que resultou em uma redução de 30% (trinta por cento) da receita total em 

relação à média histórica. 

 

II. As projeções de custos variáveis e fixos são fundamentadas a partir da média 

histórica das empresas, considerando os ajustes operacionais realizados nos últimos 

nove 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. 
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IV. O acumulo de capital de giro, principalmente no ano I, possibilita, de forma segura, 

sustentar a operação comercial no período em que, sabidamente, não há 

disponibilização de crédito novo. 

 

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 a publicação no diário oficial da decisão judicial proferida, pelo juízo da 

recuperação, que conceder a recuperação judicial. 

 

O Plano, uma vez homologado, vincula as RECUPERANDAS e todos os seus credores sujeitos à 

recuperação judicial e credores aderentes, bem como os seus respectivos cessionários e sucessores 

a qualquer título. 

 

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 das RECUPERANDAS. 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 as RECUPERANDAS 

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 

automaticamente prorrogado para o próximo dia útil o prazo para o pagamento ou prática do ato 

respectivos. 

 

Ocorrendo a reclassificação, por decisão judicial transitada em julgada, de crédito para a classe II ou 

mesmo habilitação retardatária de credores dessa natureza, os mesmos serão enquadrados na 

forma de pagamento prevista para a classe III, opção “B”, de forma a não prejudicar o fluxo de 

pagamentos projetados e, consequentemente, o pagamento aos demais credores sujeitos aos 

efeitos da recuperação judicial. 

 

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 
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principal, mas juros, correção monetária, penalidades e indenizações. Efetivada a quitação, esses 

credores não mais poderão reclamá-los contra as RECUPERANDAS. 

 

O Plano poderá ser alterado a qualquer tempo após sua homologação judicial e antes de seu 

integral cumprimento, por iniciativa das RECUPERANDAS, mediante a convocação de Assembleia 

Geral de Credores. Tais alterações dependerão da aprovação das RECUPERANDAS e da maioria dos 

créditos presentes na Assembleia Geral de Credores, mediante a obtenção do quórum segundo art. 

45 c/c o art.58, caput e § 1º, da Lei 11.101/2005. 

 

A aprovação do PLANO, na forma da lei, e sua posterior homologação pelo juízo competente, 

implicam 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 somente, por força de aval e fiança, que haja sido outorgada a credores para assegurar o 

pagamento de obrigações das RECUPERANDAS. 

 

Os credores, por consequência, não poderão ajuizar ou prosseguir com ações ou execuções judiciais 

contra as RECUPERANDAS e/ou seus coobrigados e/ou garantidores em geral, tais como, mas não 

se limitando a, avalistas e fiadores, devedores solidários, 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 as RECUPERANDAS 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 as RECUPERANDAS, a cancelarem os protestos porventura 

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 das RECUPERANDAS. 

 

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 as RECUPERANDAS e ao Juízo da 

Recuperação Judicial.  

 

Este Plano será considerado como descumprido na hipótese de o atraso no pagamento de 

quaisquer parcelas de pagamento previstas não ser sanado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da 

notificação das RECUPERANDAS pelo respectivo credor. 

 

Decorridos dois anos da homologação judicial de presente Plano sem que haja o descumprimento 

de quaisquer disposições vencidas até então ou, antecipadamente, desde que as RECUPERANDAS 

antecipem os compromissos previstos para este período, caso venha a ocorrer cenário econômico 
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mais otimista do que o projetado, poderá requerer ao juízo o encerramento do processo de 

recuperação judicial.  

 

Todos os pagamentos devidos aos credores deverão ser feitos mediante crédito em conta corrente, 

devendo, para tanto, o credor informar seus dados bancários ao Administrador Judicial e às 

RECUPERANDAS, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da publicação da decisão concessiva da 

recuperação judicial. Não será considerado descumprimento do plano o não pagamento a credor 

que não informar seus dados bancários para pagamento. 

 

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 Goiânia - GO. 

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 pelas 

RECUPERANDAS, mantidas as projeções econômicas e financeiras, certifica que a aprovação do 

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. 

 

Goiânia (GO), 15 de maio de 2015 

 

 

ALVARES YASSUNAGA COM. DE CARNES LTDA.  

 

 

ALVARES ALVARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA.  

 

 

BRITO & ALVARES LTDA. - EPP 

 

 

Argumento Assessoria e Projetos Ltda. 

CRA/GO 01450-PJ 
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DOC 01 Planilhas econômico-financeiras 

 

1. Demonstração do fluxo de caixa sem a Recuperação Judicial 

 

 
 

2. Projeção de receitas para os próximos quinze anos 
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3. Projeção de custos fixos e variáveis para os próximos quinze anos 
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4. Projeção de fluxo de caixa e capacidade de pagamento para os próximos quinze anos 

 

 

 



 

 

Página 26 de 26 do Plano RJ Processo 201404769964 
 

Doc. 02 Avaliação Patrimonial (inciso III do art. 53 da LRF) 

 

Avaliação patrimonial elaborado por TKN Organizações Ltda., de Goiânia (GO), em 07 de maio de 

2015, dos bens imóveis de propriedade das Recuperandas, considerando valores registrados pelo 

custo de aquisição. 

 


