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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA
CÍVEL DO FORO DE SUMARÉ - ESTADO DE SÃO PAULO

Processo nº 1004204-09.2020.8.26.0604

EMBRAC EMPRESA BRASILEIRA DE CARGAS LTDA., em recuperação
judicial, neste ato representada pela Gestora Judicial FK CONSULTING.PRO
CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, nos autos da Recuperação Judicial
em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência, informar e requerer o
quanto segue.

1

Como é de conhecimento de todos os envolvidos neste processo de

Recuperação Judicial, a Assembleia Geral de Credores para deliberação do
Plano de Recuperação Judicial será retomada no dia 25/08/2021.

2

O conclave foi iniciado no dia 30/07/2021 e suspenso na mesma

ocasião para que a Recuperanda pudesse negociar com seus credores os
termos necessários para obter a aprovação de um Plano de Recuperação ao
mesmo tempo sustentável, do ponto de vista comercial e financeiro, e
atraente para esses credores.

SP: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327, 20º andar
São Paulo, SP
CEP: 04543-011
+55 11 2192.9300

RJ: Av. Almirante Barroso, 52, 13º
andar
Rio de Janeiro, RJ
CEP: 20031-000
+55 21 2533.2200
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A Recuperanda acredita ter chegado a uma redação que deve atender

aos critérios acima, requerendo nessa ocasião a juntada da minuta para
análise dos credores que participarão da Assembleia (Doc. 01), sendo
importante notar que somente aqueles credores já cadastrados no evento do
dia 30/08/2021 é que votarão o PRJ, por se tratar de uma continuação do
conclave já instalado.

4

É importante, por fim, destacar que a Recuperanda se atentou para

os pontos levantados pela Administradora Judicial em sua petição de fls.
2989/3020, especificamente quanto aos seguintes pontos:
• Item 1.3.2. da petição – A Administradora Judicial apontou para a
ausência de previsão de uma suposta reserva de contingência para
pagamento dos créditos ainda não reconhecidos na Recuperação
Judicial. O Plano de Recuperação já prevê que tais créditos deverão
ser pagos nas mesmas condições impostas àqueles créditos já
reconhecidos, e que o prazo para pagamento se iniciar-se-á após o
trânsito em julgado da sentença que reconhecer tais créditos em
incidentes específicos;
• Item 1.3.4. da petição – a Administradora Judicial apontou para
ausência de indicação de condições para a Classe II. Foi incluída uma
previsão a respeito, apesar de não existir credores nesta condição no
presente feito;
• Item 4.1.1. da petição – a Administradora Judicial afirma que o Plano
de Recuperação faria diferenciação de créditos de natureza salarial,
por limitar os valores incluídos nessa classe a R$ 300 mil por credor
(estando o restante sujeito às condições dos créditos quirografários).
Ocorre que a limitação por credor de valores incluídos na Classe I é
condição aceita pela atual jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de
2
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São

Paulo,

razão

pela

qual

a

Recuperanda

insiste

em

sua

manutenção;
• Item 4.1.2. da petição – A Administradora Judicial afirma que
possibilidade de adiantamento de valores prevista no Plano de
Recuperação Judicial careceria de critérios objetivos e que poderia
gerar tratamento diferenciado. A disposição foi excluída;
• Item 4.1.3. da petição – a Administradora Judicial afirma que não
seria possível prever a liberação de garantias prestadas por terceiros
(aval, fiança). A disposição foi excluída.

Termos em que
pede deferimento.
São Paulo, 20 de agosto de 2021

Fernando Gomes dos Reis Lobo
OAB/SP 183676

Leandro Araripe Fragoso Bauch
OAB/SP 286.619

3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO MICHEL NACLE HAMUCHE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 20/08/2021 às 17:04 , sob o número WSMR21700733869
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1004204-09.2020.8.26.0604 e código AFE44A3.

fls. 3924

.

PLANO RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUSTADO DE EMBRAC EMPRESA
BRASILEIRA DE CARGAS LTDA.

3ª Vara Cível da Comarca de Sumaré – Estado de São Paulo
Recuperação Judicial nº 1004204-09.2020.8.26.0604
O presente Plano de Recuperação Judicial (“PRJ”) é apresentado perante o
juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sumaré, estado de São Paulo, no qual se
processa a Recuperação Judicial em referência (o “Juízo da Recuperação” e a
“Recuperação Judicial”, respectivamente, conforme definido abaixo), para
deliberação da Assembleia Geral de Credores (“AGC”), em cumprimento ao
disposto no art. 35, I, “a”, da Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, (“LRF”),
pela sociedade EMBRAC EMPRESA BRASILEIRA DE CARGAS LTDA.,
sociedade de pessas com responsabilidade limitada inscrita sob o CNPJ/MF de
nº 52.492.006/0001-27, com sede na Avenida Vereador Antônio Pereira De
Camargo Neto, 415, Jardim Dal’Orto, Sumaré/SP – CEP: 13178-021, com filial
inscrita no CNPJ nº 52.492.006/0002-08, estabelecida na Rodovia BA 093 KM
23,5, bairro Santa Helena, Dias D'Avila/BA – CEP: 42850-00 (“Recuperanda”).

Em 08 de julho de 2020, a Recuperanda protocolou o pedido de recuperação
judicial, distribuído sob o nº 1004204-09.2020.8.26.0604 (“Recuperação
Judicial”), em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sumaré – Estado
de São Paulo (“Juízo da Recuperação”), cujo processamento foi deferido em 13
de julho de 2020.

Em 1º de dezembro de 2020, o D. Juízo da Recuperação Judicial afastou a
administração da Recuperanda com base no art. 64 da Lei nº 11.101/05, tendo
nomeado, em caráter provisório, para assumir o múnus de Gestor Judicial, a
pessoa jurídica “FK CONSULTING PRO CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI”,
representada por Frank Koji Migiyama. Na mesma r. decisão, determinou ao
Gestor Judicial que adotasse as providências para a convocação de uma
Assembleia Geral de Credores, podendo, para tanto, apresentar Plano de
Recuperação Judicial aditado.
Plano de Recuperação Judicial –Embrac Empresa Brasileira de Cargas Ltda.
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Em 09 de abril de 2021, os credores da Embrac se reuniram em AssembleiaGeral de Credores para “deliberação acerca da confirmação, ou não, da
Gestora Judicial nomeada provisoriamente (artigo 35, inciso I, alínea e, c.c.
artigo 65, caput, da Lei 11.101/05”, ocasião em que aprovaram de forma
unânime a continuidade da gestão pela FK Consulting.

Desde a sua entrada a FK Consulting tomou decisões empresariais em geral,
incluindo a parte operacional, comercial e administrativa, com o intuito de
melhorar o negócio e aumentar seu faturamento, diminuir as despesas e
resultar em maior rentabilidade.

Além disso, a FK Consulting realizou um trabalho de revisão da lista de
credores apresentada pela Embrac (art. 52, §1º), tendo entrado em contato
com praticamente todos os credores relevantes para entender e refletir melhor
suas posições creditícias. Paralelamente, a FK Consulting realizou um trabalho
intenso de negociações com os credores considerados não sujeitos à
recuperação judicial, com o objetivo de manter na operação os bens alineados
fiduciariamente (caminhões) e manter as atividades nos melhores níveis
possíveis, inclusive com o objetivo de manutenção da capacidade de
pagamento

destes

mesmos

credores,

dentro

das

condições

fáticas

e

econômicas que se apresentarem.

Outrossim, instalada a Assembléia Geral de Credores em 30 de julho de 2021,
foi deliberada por unanimidade a sua suspensão para o dia 25 de agosto de
2021, a fim de que fossem implementados ajustes ao Plano de Recuperação a
ser debatido na ocasião.

Em cumprimento ao art. 53 da LRF e ao quanto deliberado em AGC, a
Recuperanda traz o seu PRJ aditado, em que (i) apresenta de forma
pormenorizada os meios de recuperação que serão empregados; e (ii)
demonstra sua viabilidade econômica; acompanhado dos laudos econômicofinanceiro

e

de

avaliação

dos

bens

e

ativos,

subscrito

por

empresa

especializada, com o objetivo de permitir o soerguimento e a preservação da
Plano de Recuperação Judicial –Embrac Empresa Brasileira de Cargas Ltda.
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empresa, bem como a sua função social e estímulo à atividade econômica, nos

termos do art. 47 LRF.

A Recuperanda submete este PRJ à deliberação em assembleia geral de

credores e à homologação judicial, sob os seguintes termos.

Plano de Recuperação Judicial –Embrac Empresa Brasileira de Cargas Ltda.
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1.

1.1

INTRODUÇÃO

Glossário.

Os termos e as expressões abaixo, sempre que utilizados neste PRJ, terão os
significados que lhes são atribuídos neste item. As definições serão aplicáveis
no singular e no plural, no masculino ou feminino, sem alteração do
significado.

1.1.1.

“Administrador

significa

Judicial”:

a

administradora

judicial

nomeada pelo Juízo da Recuperação, nos termos do Capítulo II, Seção
III, da Lei de Recuperação Judicial;

1.1.2.

“AGC”: significa a Assembleia Geral de Credores, nos termos do

Capítulo II, Seção IV, da LRF;

1.1.3.

“Crédito”:

significa

os

Créditos

Concursais

e

os

Créditos

Extraconcursais;

1.1.4.

“Crédito Concursal”: significa todos os Créditos Trabalhistas,

Créditos com Garantia Real, Créditos Quirografários e os Créditos ME e
EPP, existentes na data do ajuizamento da recuperação judicial, sejam
vencidos ou vincendos;

1.1.5.

“Crédito Trabalhista”: significa os Créditos Concursais derivados da

legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, nos
termos do art.41, I, da LRF, incluindo-se aqueles créditos decorrentes da
comunicação da rescisão do contrato de trabalho anteriormente à Data
do Pedido, independentemente da forma do cumprimento do aviso
prévio, conforme listados na Lista de Credores;

Plano de Recuperação Judicial –Embrac Empresa Brasileira de Cargas Ltda.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO MICHEL NACLE HAMUCHE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 20/08/2021 às 17:04 , sob o número WSMR21700733869
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1004204-09.2020.8.26.0604 e código AFE44A9.

fls. 3930

Página 6 de 4

.

1.1.6.

“Crédito com Garantia Real”: significa os Créditos assegurados por

direitos reais de garantia (incluindo penhor e hipoteca), nos termos do
art. 41, II, da LRF;

1.1.7.

“Crédito Quirografário”: significa os Créditos quirografários, com

privilégio geral, especialmente privilegiados e subordinados, nos termos
do art. 41, III, e 83, VI, da LRF;

1.1.8.

“Crédito

ME

e

EPP”:

significa

os

Créditos

detidos

por

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 41, IV,
da LRF;

1.1.9.

“Crédito

Extraconcursal”:

significa

os

Créditos

contra

a

Recuperanda que não estejam sujeitos à Recuperação Judicial, inclusive
na forma do art. 49, caput, §§3º e 4º c.c. 86, II, da LRF, bem como
créditos com fato gerador posterior à Data do Pedido;

1.1.10.

“Credor”: significa os titulares, pessoas físicas ou jurídicas,

detentoras de Crédito Concursais e/ou Extraconcursais;

1.1.11.

“Credor Concursal”: significa os Credores detentores de Créditos

Concursais;

1.1.12.

“Credor Extraconcursal”: significa os Credores detentores de

Créditos Extraconcursais;

1.1.13.

“Credor Extraconcursal Aderente”: significa o Credor que aderir aos

termos deste PRJ, conforme Cláusula 6.5 abaixo.

1.1.14.

“Credor Financiador”: significa o Credor que cumprir os requisitos

previstos na Cláusula 6.4. abaixo.

1.1.15.

“Credor Trabalhista”: significa os Credores Concursais detentores

de Créditos Trabalhistas, nos termos do art.41, I, da LRF;
Plano de Recuperação Judicial –Embrac Empresa Brasileira de Cargas Ltda.
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1.1.16.

“Credor com Garantia Real”: significa os Credores Concursais

detentores de Créditos com Garantia Real, nos termos do art. 41, II, da
LRF;

1.1.17.

“Credor Quirografário”: significa os Credores Concursais detentores

de Créditos Quirografários, nos termos do art. 41, III, da LRF;

1.1.18.

“Credor ME e EPP”: significa os Credores Concursais detentores de

Créditos ME e EPP, constituídos como microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do art. 41, IV, da LRF;

1.1.19.

“Data do Pedido”: significa o dia 08 de julho de 2020, data em que

o pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado pelas Recuperandas;

1.1.20.

“Deságio”: significa a extinção de uma parcela, definida em

percentual, do crédito concursal de determinado credor de determinada
classe;

1.1.21.

“Dia Útil”: significa qualquer dia que não seja sábado, domingo ou

qualquer outro dia em que as instituições bancárias no Estado de São
Paulo não funcionem ou estejam autorizadas a não funcionar;

1.1.22.

“Embrac”

significa

EMBRAC

EMPRESA

BRASILEIRAS

DE

CARGAS;

1.1.23.

“Gestora Judicial” significa FK CONSULTING PRO CONSULTORIA

EMPRESARIAL EIRELI, representada por Frank Koji Migiyama;

1.1.24.

“Homologação Judicial do PRJ”: significa a decisão judicial que vier

a homologar o PRJ nos termos do art. 45 ou 58, caput e §1º, da LRF.
Para os efeitos deste PRJ, considera-se que a Homologação Judicial do
PRJ

ocorre

na

data

da

publicação

Plano de Recuperação Judicial –Embrac Empresa Brasileira de Cargas Ltda.
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independentemente de interposição de recurso ou incidente processual
posterior.

1.1.25.

“Juízo da Recuperação”: significa o Juízo da 3ª Vara Cível da

Comarca de Sumaré, Estado de São Paulo, onde se processa a
Recuperação Judicial;

1.1.26.

“Lista de Credores”: significa a lista de credores a ser apresentada

pelo Administrador Judicial, considerando as alterações, inclusões e
exclusões em cumprimento a decisões proferidas em impugnações de
Crédito ou outros processos ou procedimentos, ou outra lista que vier a
substitui-la;

1.1.27.

“LRF”: significa a Lei nº 11.101 de 09 de fevereiro de 2005 – Lei de

Recuperação Judicial e Falência, conforme alterações posteriores;

1.1.28.

“PRJ”: significa o presente Plano de Recuperação Judicial;

1.1.29.

“Recuperação

Judicial”:

significa

o

processo

de

Recuperação

Judicial nº 1004204-09.2020.8.26.0604, impetrado pelaEmbrac, em
curso perante o Juízo da Recuperação;

1.1.30.

“Recuperanda”: significa a Embrac;

1.1.31.

“SPE”: significa uma sociedade de propósito específico;

1.1.32.

“UPI”: significa toda e qualquer unidade produtiva isolada a ser

criada, a critério das Recuperandas, especialmente para o fim de
alienação, nos termos do artigo 60 da LRF, e composta por um ou mais
ativos das Recuperandas, incluindo, mas sem limitação: terrenos,
imóveis, benfeitorias, maquinários e qualquer outro ativo, ou conjunto de
ativos,

utilizado

nas

atividades

especificadamente para alienação judicial.
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2.

SÍNTESE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

2.1. Embrac Empresa Brasileira de Cargas.

A EMBRAC foi constituída há 38 (trinta e oito) anos, em 20 de abril de 1983, a
partir do sonho de seu sócio administrador, Lourenço Miguel Puga, sertanejo
que tinha paixão pela estrada, aproveitou-se de sua garra e trabalho árduo
para criar a empresa.

Iniciou sua trajetória apenas com um caminhão, com sede na cidade de
Piracicaba/SP e, com afinco, passou a desenvolver os serviços de transporte
rodoviário de carga, se especializando no transporte de produtos químicos
líquidos, ocasião em que transferiu a sede da empresa para a cidade de
Sumaré/SP, local que conta com uma sua sede própria, estabelecida em uma
área de 20.500 m², além de frota própria com mais de 120 (cento e vinte)
caminhões.

Neste contexto a EMBRAC expandiu suas atividades estrategicamente para os
estados da Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, onde atualmente
com sua estrutura possui capacidade de atender todo o Território Nacional.

Atualmente, a requerente exerce atividade de transporte rodoviário de
produtos perigosos e de cargas em geral, conforme se observa pelo objeto
social estabelecido junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo.

2.2. Razões da Crise Econômica e Financeira

O Brasil passou por uma profunda recessão entre 2014 e 2016, de acordo com
o Codace, o período com o pior biênio de crescimento econômico dos últimos
120 (cento e vinte) anos.

A década atual (2011-2020) foi a pior década em termos de crescimento
econômico dos últimos 120 (cento e vinte) anos, pior do que os anos 1980,
conhecidos como “década perdida” (Gráfico 1). No cenário anterior à crise do
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corona vírus, o crescimento médio da década atual seria de 0,8% (oito
décimos por cento) ao ano. Com a recessão de 2020, a década ficou
estagnada:

Os principais fatores que impactaram diretamente a saúde financeira da
EMBRAC foram:
• A mais grave crise enfrentada pelo país da década 2010-19, tendo seu
epicentro nos anos de 2016 a 2018, afetando todas atividades
econômicas do país;
• Greve dos caminhoneiros de maio/2018, com as reivindicações da
categoria refletindo na aprovação da Lei 13.703/2018, regulamentada
pela Resolução 5.820/2018 da Agência Nacional de Transporte Terrestre
(ANTT) – como conseqüência, a medida de tabelamento de frete
intensificou de maneira brutal a concorrência entre empresas de mesmo
segmento de prestação de serviços;
• Redução dos preços internacionais de “commodities”, que provocou RJ
(Paranapanema),

fusões

(Suzano-Fibria)

e

grandes

processos

de

reengenharia com fortes pressões para reduções de custos junto a 100%
da carteira de clientes da EMBRAC, que transporta produtos químicos
Plano de Recuperação Judicial –Embrac Empresa Brasileira de Cargas Ltda.
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para a base de transformação e produção de papel, celulose, alumínio e
acumuladores elétricos.

2.3. Viabilidade Econômico-financeira

A respeito da Viabilidade Econômico-Financeira, a Recuperanda se refere ao
Anexo II deste PRJ, onde estão as medidas comerciais e administrativas que
estão sendo implementadas e que serão necessárias para o soerguimento da
Embrac.

3. DOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO

O art. 50 da LRF traz um rol exemplificativo dos meios de recuperação
econômicos e financeiros que poderão ser utilizados por empresas em
recuperação judicial. No entanto, a Embrac se reserva no direito de gozar de
todos os meios previstos em Lei.

Assim, para cumprimento do art. 53, I, da LRF, indica-se de forma minuciosa
os principais meios a serem empregados na sua recuperação.

3.1. Restruturação operacional (Art. 50, caput).

A Embrac envidará todos os esforços para o efetivo cumprimento deste PRJ e
para uma administração ainda mais transparente, convertendo princípios em
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e
aperfeiçoar

a

organização

com

equidade,

prestação

de

contas

e

responsabilidade corporativa.

Para tanto, e como já reportado nos autos em oportunidades anteriores, desde
a sua nomeação, a Gestora Judicial vem desenvolvendo e implementando as
seguintes

medidas:

(i)

revisão

e

implantação

de

controle

internos

e

aprimoramento operacional de suas atividades; (ii) restruturação/redução do
quadro de prestadores de serviços; (iii) desenvolvimento de um processo
contínuo de treinamento dos seus colaboradores, abrangendo a área comercial
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e operacional e (iv) captação de recursos para operação, garantindo maior
segurança aos clientes.

Com isto, espera-se obter crescimento e aperfeiçoamento operacional, a fim
de converter tais expectativas em rentabilidade. Além disso, busca-se
melhorar os meios de controle e processo e obter a agilidade necessária na
condução das rotinas empresariais, garantindo a confiabilidade necessária para
a tomada de decisões estratégicas, bem como propiciar a criação e/ou
melhorias das regras e condutas que melhorem o aproveitamento de sua
capacidade, além de proporcionar maior transparência de suas ações perante
os demais stakeholders.

3.2. Reestruturação societária

A

Embrac

poderá,

caso

assim

entenda

pertinente,

reorganizar-se

societariamente visando a otimização e/ou diminuição de gastos, a busca de
arranjos societários que permitam pagamentos de valores menores a títulos de
impostos, dentro das regras legais aplicáveis, bem como a transferência de
ativos, estejam ou não organizados como Unidades Produtivas Isoladas, para
Sociedades de Propósito Específico (SPEs), sem prejuízo da necessidade de
autorização judicial para a prática de alienação de bens do ativo permanente,
conforme definido abaixo.

Em hipótese alguma a transferência de ativos, seja para Sociedade de
Propósito

Específico,

seja

para

outra

esvaziamento patrimonial que deixe
credores sujeitos à recuperação judicial.
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3.3. Alienação de ativos, ou ainda, arrendamento (Art. 50, VII, XI e
XVI).

Os bens do ativo da Embrac, previamente relacionados no Laudo de Avaliação
de Bens e Ativos – Anexo I deste PRJ, poderão ser: (i) alienados na forma
prevista no art. 60 c/c 142 da LRF, sendo certo que na hipótese de serem
objeto de garantia real somente poderão ser alienados caso haja a expressa
concordância do Credor, respeitando os preceitos do art. 50, §1º da LRF; (ii)
locados ou arrendados e, adicionalmente, se livres e desembaraçados,
onerados por qualquer modo, inclusive por meio de renovação de contratos já
existentes ou celebração de novos, respeitadas as necessidades do negócio e o
cumprimento deste PRJ; e/ou (iii) se necessário à reorganização econômicofinanceira da Embrac, serem vertidos para SPE ou UPI, casos em que, para os
bens objeto de garantia real/fidejussória,também será necessária a expressa
concordância do respectivo credor, observado o disposto no art. 60 c/c 142, da
LRF.

Em nenhuma hipótese haverá sucessão do adquirente do bem ou da UPI em
qualquer das dívidas e obrigações da Embrac, inclusive as de natureza
tributária, trabalhista e decorrentes de acidente de trabalho, com exceção
daquelas expressamente assumidas pelo adquirente na forma do contrato que
vier a ser celebrado entre as partes, nos termos do parágrafo único, do art. 60
da LRF.

3.3.1.

Alienação de ativos

A Recuperanda poderá alienar bens que compõem seu ativo permanente e que
estão relacionados no Anexo I deste PRJ que, para todos os efeitos, é parte
integrante deste documento, conforme as regras estabelecidas abaixo.

A alienação ou oneração de qualquer ativo permanente, com exceção dos bens
previstos na Cláusula 3.3.2 abaixo,dependerá de autorização judicial e será
precedida de petição dirigida ao Juízo da Recuperação Judicial, que conterá (i)
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a descrição do(s) ativo(s) que a Recuperanda pretende alienar, (ii) laudo de
avaliação elaborado por empresa de renome na região de Sumaré, que
indicará o valor de mercado e o valor de venda forçada do(s) ativo(s), (iii) as
razões pelas quais a Recuperanda pretende alienar o(s) ativo(s) e (iv) a
modalidade de alienação, que poderá ser, a exclusivo critério da Recuperanda,
a venda direta ou qualquer uma daquelas previstas no artigo 142 da Lei nº
11.101/05.

3.3.1.1.

A petição também conterá pedido para intimação dos

credores e da Administradora Judicial para que se manifestem a respeito
do pedido dentro do prazo de 5 (cinco) dias.
3.3.1.2.

Os credores que se opuserem à alienação do(s) ativo(s)

deverão protocolar sua objeção perante o Juízo da Recuperação Judicial,
devendo ser requerida o processamento da petição em caráter de
urgência.
3.3.1.3.
ativo(s)

As objeções manifestadas contra o valor de avaliação do(s)
deverão

ser

devidamente

fundamentadas,

refutando

as

conclusões e propósitos apresentados pela Recuperanda, assim como
respeitando os termos do art. 66 da Lei 11.101.

3.3.2.

Procedimento especial para alienação de caminhões de

propriedade da Embrac

A alienação de caminhões utilizados pela Embrac é essencial para que sua
atividade se desenvolva de maneira ágil e competitiva no mercado, de modo
que poderá ocorrer, indepententemente de autorização judicial, caso sejam
cumpridos as seguintes requisitos:

a. A Embrac deverá comunicar nos autos, via petição, a intenção de vender
um ou mais de seus caminhões, fazendo prova da propriedade mediante
apresentação dos respectivos documentos (Certificado de Registro do
Veículo - CRV e o Certificado de Registro de Licenciamento – CRLV);
b. Na mesma ocasião, a Embrac apresentará fotos dos veículos que
demonstrem a real condição dos bens;
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c. Após a apresentação da petição, a administração da Embrac envidará
esforços

pra

vender

o(s)

caminhão(ões)

pelo

valor

mínimo

correspondente a 70% (setenta por cento) do valor que consta da Tabela
FIPE no momento da venda;
d. O preço da venda poderá ser dividido em até 12 (doze) parcelas, à
discrição da Embrac, sendo que obrigatoriamente as parcelas deverão
ser corrigidas monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA desde a data da venda até o pagamento daquela parcela;
e. Se houver logrado sucesso com a venda pelo valor mínimo acima
disposto, a administração da Embrac comunicará o fato à Administradora
Judicial, fazendo prova do pagamento da(s) parcela(s) e da transferência
do veículo, a qual reportará o ocorrido em seus relatórios mensais de
atividades;
f. Essa autorização se aplica aos caminhões listados no Anexo I deste PRJ,
bem como àqueles que eventualmente os substitutam, sendo que, no
caso de alienação desses últimos, a Recuperanda deverá observar os
valores e condições para venda estipuladas acima.

3.3.3.

Utilização dos recursos obtidos com a alienação para

pagamento dos credores

3.3.3.1.

A parcela de 10% (dez por cento) dos recursos líquidos obtidos

com a alienação dos bens do ativo permanente será destinada ao pagamento
dos credores das Classes I, II, III e IV. Esse valor será pago para cada credor
de forma pro rata de acordo com o percentual que seu respectivo crédito
representa em relação à totalidade dos créditos sujeitos à recuperação judicial,
conforme estiverem reconhecidos no momento definido para o pagamento
desse valor (i.e., conforme consta da relação de credores da Administradora
Judicial e eventuais sentenças que a modificaram), ressalvadas as eventuais
reservas determinadas.

3.3.3.2.

Os valores devidos por conta de alienação de ativos a credores que

porventura não tenham informado seus dados bancários de acordo com os
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termos

previstos

nesse

PRJ

serão

reservados

para

serem

pagos

oportunamente e não serão atribuídos a qualquer outro credor. Uma vez que
tais dados tenham sido informados, a Recuperanda deverá realizar o
pagamento em 5 (cinco) dias úteis.

3.3.3.3.

O valor devido a cada credor por conta da alienação de ativos

deverá ser pago até o último dia útil do mês subsequente à data do
recebimento do preço pelo ativo alienado. No caso de o preço por um
determinado ativo ser pago de forma parcelada, o percentual acima recairá
sobre cada parcela recebida e será paga no último dia útil do mês subsequente
ao recebimento daquela parcela.

3.3.3.4.

O restante dos recursos recebidos por conta da alienação de ativos

será destinado para o fluxo de caixa e para as operações das Recuperandas,
que ficarão responsáveis pela prestação de contas da utilização dos recursos
ao Administrador Judicial.

3.4. Novação da dívida e equalização de encargos financeiros (Art. 50,
XII c/c Art. 59).

Com a Homologação Judicial do PRJ, os Créditos Concursais serão novados, na
forma do art. 59 da Lei de Recuperação Judicial, exclusivamente com relação à
Recuperanda. Os créditos novados na forma do art. 59 da Lei de Recuperação
Judicial constituirão a dívida reestruturada, conforme disposta neste PRJ.

3.5. Fomento junto aos Credores (Art. 50, caput).

Sem prejuízo ao cumprimento deste PRJ, a Embrac poderá buscar soluções
junto aos Credores, como medida destinada a fomentar a sua atividade e
atingir a sua capacidade operacional, assegurando condições de efetiva
recuperação da empresa.Serão considerados Credores Financiadores aqueles
credores que se enquadrarem nos termos da Cláusula 6.4 deste PRJ.
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Nos termos do art. 69-A da Lei nº 11.101/05, o Juízo da Recuperação Judicial
poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, autorizar a
celebração de contratos de financiamento com o devedor, garantidos pela
oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou de terceiros,
pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as
despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos. O
financiamento poderá ser realizado por qualquer pessoa, inclusive credores,
sujeitos ou não à recuperação judicial, familiares, sócios e integrantes do
grupo do devedor.

Nos termos do art. 84 da Lei nº 11.101/05, os créditos correspondentes aos
valores efetivamente entregues ao devedor serão considerados não sujeitos à
recuperação judicial e extraconcursais, no caso de decreto de falência da
Embrac.

A modificação em grau de recurso da decisão autorizativa da contratação do
financiamento não pode alterar sua natureza extraconcursal, nos termos do
art. 84 da Lein º 11.101/05, nem as garantias outorgadas pelo devedor em
favor do financiador de boa-fé, caso o desembolso dos recursos já tenha sido
efetivado.

4.

ESTRUTURA DO ENDIVIDAMENTO

A recuperação judicial atinge, como regra, todos os créditos existentes até a
data do ajuizamento do pedido, realizado em 08 de julho de 2020, vencidos e
vincendos, ainda que não relacionados pela Embrac ou pelo Administrador
Judicial, nos termos do art. 49 da LRF, salvo as exceções legais.

Havendo créditos existentes na data do pedido de recuperação, ainda que não
relacionados pela Embrac ou pelo Administrador Judicial, por qualquer razão,
sujeitar-se-ão aos efeitos deste PRJ em todos os aspectos e premissas e serão
incluídos no Quadro-Geral de Credores após sentença transitada em julgado
proferida em incidente de habilitação de crédito que reconheça sua liquidez..
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A habilitação de crédito ocorrida após a votação do PRJ em assembleia geral
de credores o sujeitará aos às regras definidas neste PRJ. As deliberações
tomadas em AGC não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial
acerca da existência, quantificação ou classificação de crédito, conforme dispõe
o art. 39 §2º da LRF.

O prazo para pagamento de quaisquer créditos habilitados no decorrer do
andamento dessa recuperação judicial sujeitar-se-ão a todas as especificações
determinadas na classe em que se enquadrar, sendo que o prazo de carência e
pagamento iniciar-se-á somente com o trânsito em julgado da decisão
proferida em Habilitação ou Impugnação de Crédito que o reconhecer nesta
recuperação.

4.1. Crédito Ilíquidos

Os Créditos Ilíquidos existentes até a data do pedido de recuperação judicial
estão integralmente sujeitos aos termos e condições deste PRJ e aos efeitos da
Recuperação Judicial, nos termos do art. 49 da LRF. Assim, revestidos de
liquidez e reconhecidos por decisão judicial e/ou arbitral, os Credores deverão
habilitar seus respectivos Créditos perante a Recuperação Judicial. Uma vez
habilitado, o Crédito será provisionado e pago dentro dos critérios e formas
previstas no item 6 deste PRJ, de modo que não se prejudique todo o
planejamento de geração de caixa e administração de pagamentos.

4.2. Crédito Sub Judice

Uma vez revestidos de liquidez, certeza e exigibilidade, por decisão judicial,
arbitral ou acordo entre as partes, os Créditos sujeitar-se-ão aos efeitos deste
PRJ, em todos os aspectos e premissas, e serão pagos de acordo com a
classificação

atribuída

por

este

PRJ.

Uma

vez

habilitados,

os

valores

correspondentes aos Créditos serão provisionados e pagos dentro dos critérios
e formas previstas no item 6 deste PRJ, de modo que não se prejudique o
planejamento de geração de caixa e administração de pagamentos.
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5.

REESTRUTURAÇÃO DOS PAGAMENTOS

5.1. Estimativa projetada

Em cumprimento ao disposto nos incisos II e III do art. 53 da LRF, a
demonstração

da

viabilidade

econômico-financeira

da

Embrac

está

devidamente consolidada neste PRJ, em observância das premissas adotadas
no Laudo da Viabilidade Econômica, o qual encontra-se no Anexo II.

5.2. Quitação

Com o pagamento dos Créditos na forma estabelecida neste PRJ, haverá a
quitação automática, irrestrita e irrevogável da dívida sujeita a este PRJ,
incluindo juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações. Com
a ocorrência da quitação, os Credores nada mais poderão reclamar acerca dos
referidos Créditos e obrigações contra a Embrac. O comprovante de depósito
e/ou recibo assinado pelo Credor servirá de prova de quitação das respectivas
liquidações.

5.3. Meio de pagamento

Os valores devidos aos Credores, nos termos deste PRJ, serão pagos por meio
de transferência direta de recursos à conta bancária do respectivo Credor.

Os Credores deverão indicar os dados da conta bancária de sua titularidade por
meio

de

correspondência

eletrônica

enviada

aos

seguintes

endereços

eletrônicos: rejud@embractransportes.com.br e rejudembrac@fkconsulting.pro
-

com

cópia

para

o

endereço

do

Administrador

Judicial

-

embrac@brasiltrustee.com.br -, ou através de correspondência direcionada ao
departamento financeiro localizado na Av. Vereador Antonio Pereira de
Camargo Neto, 415. Jd. Dall´Orto – Município de Sumaré, Estado de São Paulo
CEP 13.178-021.
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Os

documentos

da

efetiva

transferência

de

recursos

servirão

como

comprovante de quitação dos respectivos valores efetivamente pagos pela
Recuperanda.

5.4. Data do pagamento

Os pagamentos ocorrerão sempre até o último dia útil do mês vigente, na
forma estipulada nos itens abaixo.

5.5. Valor Mínimo

De modo a viabilizar os pagamentos, bem como reduzir custos com taxas de
transferências bancárias e tornar o procedimento administrativo mais célere,
as Recuperandas poderão efetuar todos os pagamentos devidos nos termos
deste Plano quando atingido o valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais)
por Credor, respeitado o saldo de cada um dos Credores e de acordo com a
forma, prazo e acréscimo de encargos de pagamento de cada classe de
Credores, até as respectivas quitações dos Créditos. Caso a cada uma das
parcelas de pagamento os valores apurados sejam inferiores ao valor mínimo
estabelecido neste Plano, as Recuperandas realizarão o pagamento ao Credor
tão logo haja o atingimento do valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais)
aqui descrito. Caso o valor do respectivo Crédito seja inferior ao valor da
parcela de valor mínimo dos pagamentos previstos neste Plano em relação à
Lista de Credores, será realizado o respectivo pagamento até o limite do valor
devido conforme a Lista de Credores de modo a atingir a efetiva quitação dos
respectivo Crédito.
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5.6. Valores não resgatados

Os pagamentos que não forem realizados em razão de o Credor não ter
informado

sua

conta

bancária

ou

correspondência

direcionada

ao

departamento financeiro e/ou não ter solicitado o novo agendamento, não
darão

causa

ao

vencimento

dos

Créditos,

e

tampouco

ensejarão

o

reconhecimento do descumprimento deste PRJ, mantendo-se a necessidade de
respeito das condições e prazos previstos neste PRJ, sem a incidência de
qualquer remuneração adicional. Neste sentido, os prazos previstos para o
pagamento do crédito serão contados a partir do momento que o credor se
desincumbir de seu ônus informando seus dados bancários.

5.7. Cessão de Crédito e Direito

Os Credores poderão ceder seus respectivos Créditos e direitos, observando os
ditames do art. 290 do Código Civil, devendo os respectivos cessionários
acusar o recebimento da cópia deste PRJ, reconhecendo, assim, que o Crédito
objeto da cessão estará sujeito às suas condições, por tratar-se de Crédito
sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, consoante art. 49 da LRF. Caso a
cessão não seja devidamente comunicada nos autos (art. 39) e à Embrac, o
cessionário não terá direito de reclamar perdas ou danos em função do
pagamento realizado ao cedente.

6.

LIQUIDAÇÃO DO PASSIVO

6.1. Créditos trabalhistas

Os Credores Trabalhistas detentores de Créditos Trabalhistas poderão receber
seus créditos de acordo com uma das formas de pagamento definidas abaixo.
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6.1.1 Créditos de natureza salarial (art. 54, § único).

Qualquer que seja a forma de pagamento optada pelo credor trabalhista, os
Créditos de natureza estritamente salarial que integram a Lista de Credores,
até o limite de 5 (cinco) salários mínimos por trabalhador, vencidos nos 3
(três) meses anteriores à Data do Pedido, serão pagos em até 30 (trinta) dias
após a Homologação Judicial do PRJ, sem a incidência de multas, mediante a
quitação integral do contrato de trabalho e de todas as dívidas dele
decorrente, ressalvadas eventuais diferenças em verbas e valores ainda sub
judice.

6.1.1.1

Opções de Pagamento dos Credores Trabalhistas

Os Créditos Trabalhistas, limitados ao valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais), desde que reconhecidos na Relação de Credores (art. 7º, §2º) ou em
sentença proferida em incidente de habilitação/impugnação de crédito,
poderão optar pelo recebimento de seu crédito entre as opções (A) ou (B),
citadas abaixo, tendo o credor que manifestar sua vontade junto aos e-mails
rejud@embractransportes.com.br e rejudembrac@fkconsulting.pro, com cópia
para o e-mail da Administradora Judicial, embrac@brasiltrustee.com.br, no
prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis após a homologação do PRJ pelo Juízo
da recuperação judicial ou do trânsito em julgado da sentença que reconhecer
seu crédito, o que ocorrer por último. Aplicar-se-ão as condições de
pagamento definidos na Opção A para aqueles credores que não indicarem sua
preferência dentro do prazo assinalado.

OPÇÃO A - Créditos derivados da Legislação Trabalhista ou
decorrente de acidente de trabalho (art. 54). O credor trabalhista
que fizer a escolha por essa “Opção A” receberá seu crédito trabalhista
em 6 (seis) parcelas iguais e trimestrais (total de 18 meses), a primeira
com vencimento no 2º (segundo) mês após a Homologação do PRJ ou do
trânsito em julgado da sentença que determinar a habilitação ou
majoração do crédito, o que ocorrer por último, e as seguintes no
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mesmo dia dos meses de vencimento subsequentes (vencimento
trimestral), sem a incidência de multas, o que resultará na quitação
integral do contrato de trabalho e de todas as dívidas dele decorrentes,
ressalvadas eventuais diferenças em verbas e valores ainda sub judice.

OPÇÃO B - Créditos derivados da Legislação Trabalhista ou
decorrente de acidente de trabalho (art. 54). O credor trabalhista
que fizer a escolha por essa “Opção B” terá um deságio de 60%
(sessenta por cento) aplicado ao seu crédito trabalhista, sendo que o
remanescente de 40% (quarenta por cento) será pago em até 3 (três)
parcelas trimestrais (total de 9 meses), a primeira com vencimento
dentro de 2 (meses) meses contados da Homologação do PRJ, ou do
trânsito em julgado da sentença que determinar a habilitação ou
majoração do crédito, o que ocorrer por último, e as seguintes no
mesmo dia de vencimento subsequentes (vencimento trimestral), sem a
incidência de multas, mediante a quitação integral do contrato de
trabalho e de todas as dívidas dele decorrente, ressalvadas eventuais
diferenças em verbas e valores ainda sub judice.

6.1.2 Garantia de Pagamento dos Credores Trabalhistas que optarem
pela Opção A

Em cumprimento ao art. 52, §2º, da Lei nº 11.101/05, a Recuperanda dará em
garantia

do

pagamento

dos

Credores

Trabalhistas

que

optarem

pelo

pagamento de seus créditos de acordo com a Opção A acima parte das
carretas listadas no Anexo I deste PRJ, ou aquelas carretas que no futuro
eventualmente as substituam.

A formação da garantia de pagamento dos Credores Trabalhistas que optarem
pela Opção A observará o seguinte procedimento: (i) em até 30 (trinta) dias
contados da decisão que homologar o PRJ e conceder a recuperação judicial, a
Recuperanda

informará

a

Administradora

Judicial

quais

carretas

serão

oneradas para garantia dos Credores Trabalhistas que tiverem optado pela
Opção A dentro do prazo assinalado acima; (ii) caso qualquer Credor
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Trabalhista

venha

a

ser

reconhecido

em

sentença

de

habilitação

ou

impugnação de crédito transitada em julgado e opte ou seja incluído na Opção
A, a Recuperanda deverá, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do
trânsito em julgado da sentença, informar a Administradora Judicial quais
carretas serão oneradas para garantia daquele crédito, caso necessário, ou
seja, caso as carretas já oneradas não sejam suficientes para a garantia de
todos os créditos trabalhistas até aquele momento.

Uma vez onerados, os bens dados em garantia não poderão ser vendidos
senão para utilização dos recursos para pagamento das parcelas a vencerem
daqueles credores que forem receber pela Opção A, salvo no caso de serem
vendidos para aquisição de novos modelos em substituição de modelos antigos
e/ou que tenham sido avariados.

Caso a Recuperanda verifique haver excesso de garantia, poderá demonstrar a
situação à Administradora Judicial, desonerando os bens com valor em
excesso, não sendo permitido que remanesçam bens com valor menor do que
os créditos garantidos.

Para fins dessa cláusula, o valor do bens dados em garantia são aqueles
indicados no Anexo I.

6.1.3 Juros e Correção Monetária

As parcelas serão acrescidas de juros de 6% a.a. (seis por cento ao ano) e
correção monetária pela Taxa Referencial – TR a partir da data da publicação
da decisão que homologar o PRJ e conceder a recuperação judicial até a data
de seu efetivo pagamento.

6.1.4 Créditos Trabalhistas superiores a R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais)

O saldo remanescente dos Créditos Trabalhistas que ultrapassar o limite de
R$300.000,00 (trezentos mil reais), será pago na forma prevista no item 6.2.
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deste PRJ, em consonância com o Enunciado XIII aprovado pelo Grupo
Reservado de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.

Para os Credores Trabalhistas que optarem pela Opção B, a eventual existência
de saldo será apurada após a aplicação do deságio proposto.

6.1.5 Afastamento

de

multas

e

penalidades

em

razão

do

não

pagamento de verbas trabalhistas

Não serão incluídas no Quadro-Geral de Credores quaisquer multas ou
penalidades que porventura sejam aplicáveis para o caso de inadimplemento
de obrigações ou condenações trabalhistas, desde que o não cumprimento
tenha se dado em razão do impedimento legal de pagar qualquer crédito
sujeito à recuperação judicial em desacordo com os termos da LRF e desse
PRJ.
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6.2. Credores com Garantia Real

No presente momento não constam do quadro de credores desta recuperação
judicial quaisquer credores com garantia real.

Na hipótese do advento de algum credor que venha a ser reconhecido nesta
classe, aplicar-se-ão as condições abaixo

6.2.1. Deságio

O crédito dos Credores com Garantia Real sofrerá um deságio de 85% (oitenta
e cinco por cento) sobre o valor que vier a ser reconhecido no quadro de
credores.

6.2.2. Prazo para pagamento e carência

O saldo remanescente será pago em pago em 25 (vinte e cinco) parcelas
iguais trimestrais, a primeira com vencimento no último dia útil do 20º
(vigésimo) mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ e conceder
a recuperação judicial ou do trânsito em julgado da sentença que determinar a
habilitação ou majoração do crédito, o que ocorrer por último, sendo que as
parcelas subsequentes deverão ser pagas no mesmo dia de vencimento
subsequentes (vencimento trimestral).
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6.2.3. Juros e correção monetária
As parcelas serão acrescidas de correção monetária pela Taxa Referencial – TR
a partir da data da publicação da decisão que homologar o PRJ e conceder a
recuperação judicial até a data de seu efetivo pagamento.

6.3. Credores Quirografários

Os Credores Quirografários receberão o pagamento de seus respectivos
Créditos de acordo com os termos e condições previstos nas Cláusulas abaixo.

6.3.1. Deságio

O crédito dos Credores Quirografários sofrerá um deságio de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor relacionado no quadro de credores.

6.3.2. Prazo para pagamento e carência

O saldo remanescente será pago em pago em 25 (vinte e cinco) parcelas
iguais trimestrais, a primeira com vencimento no último dia útil do 20º
(vigésimo) mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ e conceder
a recuperação judicial ou do trânsito em julgado da sentença que determinar a
habilitação ou majoração do crédito, o que ocorrer por último, sendo que as
parcelas subsequentes deverão ser pagas no mesmo dia de vencimento
subsequentes (vencimento trimestral).

6.3.3. Juros e correção monetária

As parcelas serão acrescidas de juros de 6% a.a. (seis por cento ao ano) e
correção monetária pela Taxa Referencial – TR a partir da data da publicação
da decisão que homologar o PRJ e conceder a recuperação judicial até a data
de seu efetivo pagamento.
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6.4. Credores ME e EPP

Os Credores ME e EPP receberão o pagamento de seus respectivos Créditos de
acordo com os termos e condições previstos nas Cláusulas abaixo.

6.4.1. Deságio

O crédito dos Credores ME/EPP sofrerá um deságio de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor relacionado no quadro de credores.

6.4.2. Prazo para pagamento e carência

O saldo remanescente será pago em pago em 25 (vinte e cinco) parcelas
iguais trimestrais, a primeira com vencimento no último dia útil do 20º
(vigésimo) mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ e conceder
a recuperação judicial ou do trânsito em julgado da sentença que determinar a
habilitação ou majoração do crédito, o que ocorrer por último, sendo que as
parcelas subsequentes deverão ser pagas no mesmo dia de vencimento
subsequentes (vencimento trimestral).

6.4.3. Juros e correção monetária

As parcelas serão acrescidas de juros de 3% a.a. (três por cento ao ano) e
correção monetária pela Taxa Referencial – TR a partir da data da publicação
da decisão que homologar o PRJ e conceder a recuperação judicial até a data
de seu efetivo pagamento.

6.4.4. Leilão reverso para pagamento antecipado de créditos

Caso a administração da Embrac identifique um evento que aumente a
disponibilidade de caixa e liquidez da sociedade (Evento de Liquidez), poderá
informar nos autos a respeito e optar por iniciar um processo de leilão reverso
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para os credores quirografários e ME/EPP interessados em receber seus
créditos em menor decurso de tempo.

O início e processamento do leilão reverso se dará da seguinte forma:

1) A Embrac comunicará nos autos a respeito da intenção de realização de
leilão reverso, com o objetivo de pagar antecipadamente aqueles credores
quirografários e ME/EPP que concederem descontos maiores sobre o valor
de seu crédito de acordo com o PRJ (i.e., já levando em consideração o
valor do deságio previsto acima);
2) Na ocasião, a Embrac informará exatamente o valor disponível em caixa
para adiantamento de pagamentos (‘Valor Disponível para Adiantamento’);
3) A Embrac fará publicar um edital contendo o valor disponível para
adiantamento de pagamentos e as condições que os credores quirografários
e ME/EPP terão que atender para poderem participar do certame;
4) O Edital deverá prever que dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados de
sua publicação, os credores quirografários e ME/EPP interessados deverão
enviar

à

Embrac,

nos

e-mails

rejud@embractransportes.com.br

e

rejudembrac@fkconsulting.pro;
5) , e à Administradora Judicial, no e-mail embrac@brasiltrustee.com.br, as
seguintes informações:

a) qual o valor de seu crédito sobre o qual pretende conferir desconto
(‘Valor Base’);
b) o valor que pretende receber para quitação do Valor Base (‘Valor para
Quitação’);
6) O Valor para Quitação não poderá exceder o Valor Disponível para
Adiantamento, sob pena de desclassificação daquele lance;
7) Os credores que derem seus lances serão classificados de acordo com o
valor resultante da subtração do Valor Base daquele Valor para Quitação
(‘Valor do Desconto’), do maior para o menor;
8) O(s)

credor(es)

que

apresentar(em)

o

maior

Valor

de

Desconto,

receberá(ão), após autorização judicial, o Valor para Quitação em um
depósito

bancário

realizado

na
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representante legal devidamente documentado) e conferirão quitação no
limite do Valor Base;
9) Caso haja saldo do Valor Disponível para Adiantamento após o pagamento
do(s) credor(es) vencedor(ses), esse saldo será utilizado para pagamento
do(s) credor(es) que subsequentemente tiverem apresentados os maiores
Valores de Desconto;
10)

Caso haja empate entre Valores de Desconto entre quaisquer dos

credores, dentro de quaisquer posições de classificação, os credores
receberão seus Valores para Quitação se, e somente se, o Valor Disponível
para Adiantamento (ou seu saldo) seja suficiente para pagar a integralidade
dos Valores para Quitação dos credores daquela classificação;
11)

Ainda caso haja empate entre Valores de Desconto, será realizado um

novo certame apenas entre os credores daquela classificação, os quais
serão notificados por e-mail pela Embrac para informar dentro do prazo de
5 (cinco) dias se desejam aumentar o Valor Base (e, consequentemente o
Valor do Desconto). A realização desse novo certame não implicará em
qualquer alteração do resultado para os credores que tiverem sido melhor
classificados. Caso nenhum dos credores apresente uma proposta para
aumentar o valor base, o certame será considerado finalizado e o leilão
reverso será encerrado, ficando os valores disponíveis para a Embrac,
inclusive para a realização de novo leilão reverso, caso assim entenda
melhor.
12)

Encerrado o prazo, a Embrac se reunirá com a Administradora Judicial

para definir o lance vencedor, que será informado nos autos juntamente
com todos os documentos comprobatórios e com pedido para que sejam
autorizados os pagamentos;
13)

O título do e-mail para comunicação dos lances de preferência deverá

seguir a seguinte formatação: “RJ EMBRAC – LEILÃO REVERSO PARA
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO – EDITAL DE (data de disponibilização do
edital) – (nome do credor)”;

6.5. Credores Estratégicos
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Os Credores Concursais que forem fornecedores de insumos e serviços
essenciais para as atividades da Embrac e/ou que financiarem a empresa por
meio de mútuos ou operações correlatas, poderão ser considerados Credores
Estratégicos e terem condições mais benéficas para o pagamento de seus
créditos, em virtude do disposto no art. 67, parágrafo único, da LRF, desde
que cumpram com as condições previstas nesse PRJ.

6.5.1.

Qualificação

como

Credor

Estratégico

e

Condições

de

Pagamento

Serão considerados Credores Estratégicos aqueles Credores Concursais que
continuarem a prestar serviços, fornecer produtos e ou financiar a empresa por
meio de mútuo ou operações correlatas, desde que observadas as condições
dispostas nessa cláusula.

6.5.1.1.

(i)

Credor Fornecedor Estratégico

Os Credores Concursais que sejam fornecedores de insumos, bens de

capital etc., e/ou prestadores de serviços essenciais para a continuação das
atividades da Embrac poderão ser classificados como Credores Fornecedores
Estratégicos e terão condições mais vantajosas para pagamento de seus
Créditos Concursais, desde que atendam as condições estipuladas nessa
cláusula.

(ii)

O fornecimento de combustível, de pneus, a venda de caminhões e

equipamentos utilizados nas atividades da Recuperanda, bem como os serviços
correlatos, são considerados, para todos os fins, sem exclusão de outros, como
aptos à classificação daquele fornecedor como Credor Fornecedor Estratégico.

6.5.1.2.

Condições

para

classificação

como

Credor

Fornecedor

Estratégico

O Credor Concursal, fornecedor de insumos e/ou serviços considerados como
essenciais, será considerado Credor Fornecedor Estratégico caso venha a
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fornecer à Embrac tais insumos e/ou serviços, de maneira ininterrupta e na
medida

das

necessidades

da

Embrac,

atendendo

cumulativamente

as

seguintes condições: (i) conceder um crédito para a Recuperanda para
pagamento dos insumos/serviços em 15 (quinze) dias, contados da entrega
dos insumos e/ou término da prestação do serviço contratado; (ii) garantia de
fornecimento de insumos e ou/prestação pelos preços praticados pelo mercado
pelo prazo de 50 (cinquenta) meses ou até a Amortização do Deságio,
conforme definido abaixo; e (iii) assinatura de instrumento contratual em
conjunto com a Embrac, inclusive aditamento contratual, que preveja a
obrigação de fornecimento nas condições acima.

O crédito conferido pelo Credor Estratégico para que a Recuperanda pague
pelo insumo/serviço em determinado prazo poderá ser garantido por depósito
em

caução

de

valores

compatíveis

com

o

faturamento

por

aqueles

insumos/serviços, seguro garantia ou por garantia real sobre bens corpóreo de
seu ativo permanente. No caso de haver preferência por uma garantia real
sobre bens corpóres do ativo permanente, a Recuperanda levará o pedido aos
autos para aprovação do Juízo da Recuperação Judicial, observando as regras
para pedido de autorização de venda de bens, enquanto as duas primeiras
hipóteses (depósito caução ou contratação de seguro garantia) estão desde já
autorizadas e não necessitam de autorização judicial específica prévia.

6.5.1.3.

Condições de pagamento do Crédito Concursal do Credor

Estratégico

(i)

Ao Crédito Concursal do Credor Fornecedor Estatégico serão aplicadas as

mesmas condições de pagamento (deságio, parcelamento, carência etc)
previstas para sua respectiva classe, conforme definido no art. 41, I, da Lei nº
11.101/05.

(ii)

A parte do Crédito Concursal do Credor Fornecedor Estatégico que sofrer

deságio (“Deságio”) será amortizada ao longo do cumprimento dos contratos
de fornecimento e/ou prestação de serviços por meio de um acréscimo
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percentual

sobre

o

valor

do(s)

novo

(s)

insumo(s)

e/ou

serviço(s)entregues/prestados (“Acréscimo de Amortização”).

(iii)

O Acréscimo de Amortização corresponderá a 2% (dois por por cento)do

valor do fornecimento de insumos e/ou prestação de serviços, desde que
atendidas as condições estabelecidas na cláusula 6.5.1.2 acima.
(iv)

A Recuperanda e o Credor Estratégico poderão incluir no contrato de

fornecimento

cláusulas

que

dispõem

sobre

consumo

mínimo

daquele

insumo/serviço.

(v)

A Recuperanda informará à Administradora Judicial sobre qualquer

pagamento a título de Acréscimo de Amortização, fornecendo os documentos
necessários.

(vi)

Para fins desse processo de amortização, o valor do Deságio não será

corrigido monetariamente ou sofrerá incidência de quaisquer encargos e
observará o valor inscrito no Quadro-Geral de Credores (art. 18), em sentença
judicial que altere as características do crédito, desde que emanando seus
regulares efeitos, ou na relação de credores prevista no art. 7º,§2º, da Lei nº
11.101/05, o que for aplicável.

(vii) No momento em que o valor dos Acréscimos de Amortização alcançar o
valor do Deságio, ocorrerá a Amortização do Deságio e resolver-se-á as
obrigações

de

cumprimento

das

condições

estabelecidas

na

cláusula

6.5.1.56.5.1.2 acima, sem prejuízo do cumprimento das demais cláusulas
deste PRJ aplicáveis.

6.5.1.4.

Credor Financeiro Estratégico

O Credor Concursal que seja instituição financeira e que queira, dentro dos
limites da legislação civil e comercial, continuar mutuar recursos financeiros
para a Embrac, poderá ser classificado como Credor Financeiro Estratégico,
desde que atenda as seguintes condições: (i) garantia de fornecimento pelas
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menores taxas de juros e serviços do mercado; (ii) prazo de carência mínimo
para início de pagamento do principal de 6 meses.

6.5.1.5.

Condições de pagamento do Crédito Concursal do Credor

Financeiro Estratégico

(i)

Ao Crédito Concursal do Credor Financeiro Estratégico serão aplicadas as

mesmas condições de pagamento (deságio, parcelamento, carência etc)
previstas para sua respectiva classe, conforme definido no art. 41, I, da Lei nº
11.101/05.

(ii)

A parte do Crédito Concursal do Credor Financeiro Estratégico que sofrer

deságio (“Deságio”) será amortizada ao longo do cumprimento dos contratos
de fornecimento e/ou prestação de serviços por meio de uma parcela
correspondente a um percentual dos novos recursos financeiros mutuados
(“Parcela de Amortização do Deságio”).

(iii)

A Parcela de Amortização do Deságio corresponderá a 0,5% (meio por

cento) do valor dos novos recursos financeiros mutuados, desde que atendidas
as condições estabelecidas na cláusula 6.5.1.5 acima.

(iv)

A Parcela de Amortização do Deságio vencerá em 30 (trinta) dias

contados da disponibilização dos novos recursos financeiros à Embrac.

(viii) O Credor Financeiro Estratégico enviará à Embrac e à Administradora
Judicial termos de quitação desta obrigação dentro de 5 (cinco) dias contados
do pagamento da Parcela de Amortização do Deságio.

(ix)

Para fins desse processo de amortização, o valor do Deságio não será

corrigido monetariamente e observará o valor inscrito no Quadro-Geral de
Credores (art. 18), em sentença judicial que altere as características do
crédito, desde que emanando seus regulares efeitos, ou na relação de credores
prevista no art. 7º,§2º, da Lei nº 11.101/05, o que for aplicável.
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(x)

No momento em que o valor das Parcelas de de Amortização do Deságio

alcançar o valor do Deságio, ocorrerá a Amortização do Deságio e resolver-seá a obrigações de cumprimento das condições estabelecidas na cláusula
6.5.1.2 acima. O estabelecimento dessa condição resolutiva não afasta a
previsão do termo máximo de 50 (cinquenta) meses.

7.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

A Embrac objetivará a solução do seu passivo tributário por meio de
parcelamento especial, conferido por Lei específica, sendo certo que poderá,
inclusive, valer-se de demandas judiciais para que possa obter o melhor
parcelamento da sua dívida tributária por conta do regime de recuperação
judicial ao qual está submetida.

8.

CREDORES NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Embrac figura como devedora em uma série de contratos de mútuo
celebrados com instituições financeiras, cujos pagamentos estão garantidos
por alienação fiduciária de veículos automotores utilizados em suas operações
ordinárias (caminhões), de modo que o sucesso do cumprimento deste PRJ
depende também de uma composição com essas instituições, cujas tratativas
já foram iniciadas, para que as partes cheguem a novas condições que
atendam a capacidade de pagamento da Embrac.

9.

PÓS-HOMOLOGAÇÃO

9.1. Efeitos do PRJ:

A partir da homologação do PRJ, suas disposições vinculam a Recuperanda e
seus credores, bem como os respectivos cessionários e sucessores. Havendo
conflito entre as disposições do PRJ e aquelas previstas nos contratos
celebrados com quaisquer credores em relação a quaisquer obrigações das
Recuperandas, prevalecerão as disposições contidas neste PRJ.
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9.2. Processos judiciais:

A partir da homologação do PRJ, visando a efetividade do processo de
recuperação judicial, salvo disposição do próprio PRJ em sentido contrário, os
credores não mais poderão: (i) ajuizar ou prosseguir com qualquer ação
judicial de qualquer tipo relacionada a qualquer crédito sujeito à recuperação
judicial que detenham contra a Recuperanda; (ii) executar qualquer decisão
judicial ou arbitral relacionada a qualquer crédito sujeito à recuperação judicial
que detenham contra a Recuperanda; (iii) penhorar quaisquer bens da
Recuperanda para satisfazer qualquer crédito sujeito à recuperação judicial
que detenham contra a Recuperanda; (iv) criar, aperfeiçoar ou executar
qualquer garantia real sobre bens e direitos da Recuperanda para assegurar o
pagamento de qualquer crédito sujeito à recuperação judicial que detenham
contra a Recuperanda, assegurando-se a manutenção e eventual excussão das
garantias dos créditos extraconcursais.

10.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O objetivo deste PRJ é permitir que a Embrac mantenha seus postos de
trabalho, geração de emprego, renda e tributos para o ambiente em que se
encontra.

Tais

ações

proporcionarão

reestruturação

das

à

Embrac

condições

atividades e, consequentemente

necessárias

para

a

“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”(in
verbis, art. 47 da LRF).

Por meio deste PRJ, a administração do Embrac busca reestruturar suas
operações de modo a permitir a sua continuidade, preservar a efetiva melhora
do seu valor econômico e de seus ativos, tangíveis e intangíveis, bem como
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efetuar o pagamento de seus Credores, o qual será feito de acordo com os
termos e condições apresentadas.

Este PRJ vinculará a Recuperanda e todos os seus Credores, bem como os seus
respectivos cessionários e sucessores às ferramentas necessárias para a
condição de recuperação, preservando as relações entre Credor e devedor.

A partir da Homologação Judicial deste PRJ, será materializada a novação dos
créditos sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, desta forma, para irradiar
seus efeitos, os Credores não mais poderão, exceto se previsto de forma
diversa neste PRJ ou ainda em dispositivo legal, conforme o caso: (i) ajuizar ou
prosseguir qualquer ação ou processo judicial contra a Embrac em relação a
qualquer

crédito

sujeito

à

recuperação

judicial,

assegurando-se

o

prosseguimento de feitos relacionados aos créditos extraconcursais que não
sejam objetos de eventual acordo com os respectivos credores; (ii) executar
qualquer sentença judicial, decisão judicial ou sentença arbitral contra a
Embrac relacionada a qualquer crédito sujeito à recuperação judicial; (iii)
penhorar quaisquer bens da Embrac para satisfazer seus Créditos sujeitos à
recuperação judicial; (iv) criar, aperfeiçoar ou executar qualquer garantia real
sobre bens e direitos da Embrac para assegurar o pagamento de seus Créditos
sujeitos à recuperação judicial, mantendo-se incólumes as garantias referentes
aos créditos extraconcursais; e (v) reclamar qualquer direito de compensação
contra qualquer crédito devido à Embrac com seus Créditos.

Eventual mora no descumprimento de qualquer parcela poderá ser purgada no
prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de vencimento, sem ônus
(‘Período de Cura’).

Os pagamentos que não forem realizados em razão dos Credores não terem
informado

suas

contas

bancárias

não

serão

considerados

como

descumprimento do PRJ. Caso o Credor não forneça os seus dados dentro do
prazo dos pagamentos, os valores devidos a este Credor determinando ficarão
no caixa da empresa.
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Após o pagamento integral dos créditos nos termos e formas estabelecidos
neste Plano, os respectivos valores serão considerados integralmente quitados
e o respectivo credor dará a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável
quitação, para nada mais reclamar a qualquer título, contra quem quer que
seja, sendo inclusive obrigado a fornecer, se o caso, carta de anuência, nos
casos de títulos protestados.

Os credores também concordam com a imediata suspensão da publicidade dos
protestos enquanto a recuperação estiver sendo cumprida, ordem esta que
poderá ser tomada pelo Juiz da recuperação a pedido da Embrac desde a data
da concessão da Recuperação.

A decretação de inviabilidade de uma das cláusulas/itens deste PRJ não
contaminará os demais dispositivos, permanecendo inalteradas e aproveitadas.

Decorridos 02 (dois) anos da concessão da Recuperação Judicial, sem que haja
o descumprimento de quaisquer dispositivos deste PRJ vencidas neste período,
poderá a Embrac requerer ao Juízo da Recuperação o encerramento do
processo de recuperação judicial, consoante ao arts. 61 e 62 da LRF.

O Juízo da Recuperação será o foro competente para dirimir toda e qualquer
controvérsia ou disputa oriunda deste PRJ, até o encerramento do processo de
recuperação judicial.

Qualquer impasse entre credores e Embrac, seja a respeito do cumprimento
dos

termos

desse

PRJ,

viabilidade

econômico-financeira

da

Embrac,

interpretação e/ou aplicação dos termos deste PRJ, bem como demais
questões envolvendo este PRJ, poderá ser dirimido em Audiência de Gestão
Democrática convocada pelo Juízo da Recuperação Judicial especificamente
para esse propósito.

Os termos do presente PRJ serão informados pela Gestão Judicial aos sócios da
Embrac, tendo a FK Consulting atuado dentro da autorização e dos estritos
deveres que lhes foram impostos pelo Juízo da Recuperação Judicial.
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Salvo se de outra forma expressamente previsto neste Plano, todas as
notificações, requerimentos, pedidos e outras comunicações à Embrac,
requeridas ou permitidas por este Plano, para serem eficazes, devem ser feitas
por escrito e serão consideradas realizadas quando enviadas: (i) por
correspondência registrada, com aviso de recebimento, ou courrier; ou (ii) por
e-mail quando efetivamente entregues, valendo o aviso de leitura como prova
de entrega e recebimento da mensagem. Todas as comunicações devem ser
enviadas aos seguintes endereços, salvo se houver alteração devidamente
comunicada aos Credores:

ENDEREÇO
Av. Vereador Antonio Pereira de Camargo Neto, 415. Jd. Dall´Orto – Município
de Sumaré, Estado de São Paulo, CEP 13.178-021

E-MAIL
rejud@embractransportes.com.br
rejudembrac@fkconsulting.pro
embrac@brasiltrustee.com.br

11.

Relação de Anexos

Anexo I: Laudo de ativos (já apresentado por ocasião da juntada do plano aos
autos)
Anexo II: Laudo econômico-financeiro.

Sumaré, 20 de agosto de 2021

EMBRAC EMPRESA BRASILEIRA DE CARGAS LTDA.
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ANEXO II

Laudo Econômico-Financeiro
(REVISÃO 01)

Parecer Técnico sobre o
Plano de Recuperação Judicial
Lei nº 11.101/05
PROCESSO no 1004204-09.2020.8.26.0604

EMBRAC – EMPRESA BRASILEIRA DE CARGAS LTDA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

São Paulo, 20 de Agosto de 2021.

Rua Olimpíadas, 205 - 4º andar, Vila Olímpia São Paulo-SP, CEP: 04551-000.
Telefone: (11) 26557339
contato@fkconsulting.pro
contato@gestaojudicial.com
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Anexo I - Premissas utilizadas nas projeções para o período de 2021 a
2030.
Importante ressaltar que para esta revisão, estão mantidas
todas as premissas basicas bem como metodologias e conceitos para
elaboração das projeções financeiras projetadas dentro do cenário
conservador ja mencionado anteriormente. Sendo alterado apenas as
condições de pagamento atualizadas, correções dos valores à pagar
conforme previstos no Plano de Recuperação Judicial aditado nesta data e
juntado aos autos do processo, contemplando ja os valores de pagamento
do passivo tributário escalonado, transacionado e mitigado; Não alterando
assim, qualquer parecer técnico quanto a viabilidade econômico-financeira
da companhia.
A Gestora Judicial FKConsulting.PRO definiu as premissas
básicas para a elaboração das projeções, a partir dos dados históricos e
informações necessárias que foram obtidas após a Gestão de 100 dias.
Essas projeções, bem como os dados básicos do Plano foram
analisadas e criticadas, pela nossa equipe, com emissão de Parecer Técnico
sobre a viabilidade do Plano.
No decorrer do trabalho foram recebidas sugestões e/ou
complementação

das

informações

que

se

tornaram

necessárias

ao

aprofundamento e detalhamento da análise, chegando-se às projeções finais
consideradas como factíveis pela Gestora Judicial da EMBRAC.
Foi desenvolvida uma modelagem financeira

construída

especificamente para a empresa, criada a partir de um sistema matemáticofinanceiro, refletindo o mais próximo possível da realidade do seu funcionamento
contábil, organizacional e operacional, de tal forma que as projeções dos
demonstrativos financeiros, incluindo os demonstrativos dos fluxos de caixa,
puderam ser realizadas com alto grau de detalhamento, atribuindo confiabilidade
e segurança aos resultados, admitindo-se os cenários macros econômicos e
setoriais e as premissas adotadas para este fim.
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Descrevemos a seguir, detalhadamente, todas as condições,
hipóteses, premissas e pressupostos adotados na elaboração das projeções e
simulações financeiras dos demonstrativos financeiros da Empresa, dando
suporte ao trabalho de análise de viabilidade econômico-financeira pela FK
Consulting.PRO, abrangendo o período de 2021 a 2030.

Moeda Utilizada
O trabalho é apresentado em R$ Mil, obtidos a partir dos
demonstrativos financeiros históricos.
Memórias de Cálculo e Históricos das Projeções
As premissas básicas, os dados e informações necessárias para
a elaboração das projeções, bem como dados históricos foram obtidos junto a
Contabilidade Terceirizada.
Na modelagem financeira construída, as simulações de
estratégias

financeiras,

operacionais

administrativas

foram

elaboradas,

considerando:
•

Crescimento da Receita Bruta;

•

Estrutura de custos em relação à Receita Líquida;

•

Comportamento histórico custos e despesas operacionais;

•

Depreciação e amortização dos ativos;

•

Alíquotas de Imposto de Renda e Contribuição Social;

•

Proposta de Renegociação do passivo extra concursal.

A partir dos dados históricos, premissas e pressupostos,
elaborou-se o cenário descrito a seguir no Plano de Recuperação Judicial.
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Demonstrativo de Resultados
Evolução da Receita Operacional Bruta
Um crescimento moderado e conservado porém, demonstrando
o potencial e a magnitude do mercado de atuação, que não representam
limitações para a expansão das atividades da EMBRAC.

O Faturamento Bruto projetado para os próximos 10 anos (2021
a 2030) foi elaborado levando-se em consideração a performance histórica da
empresa, bem como os aspectos macroeconômicos setoriais e a estratégia
adotada. O crescimento anual da Receita Bruta projetada é de 5% baseado
basicamente na projeção atual do IPCA para os próximos anos.

Gráfico – Evolução Faturamento Bruto

Impostos Sobre o Faturamento
Para as projeções de impostos foram considerados os mesmos
regimes tributários vigentes juntamente com a base histórica. Entretanto,
anualmente será reavaliada a situação dos impostos correntes de acordo com
as alterações na legislação vigente da época.
Despesas Operacionais e Custo das Mercadorias Vendidas
Para a projeção dos Custos nas projeções, foram consideradas
as premissas de mercado, bem como histórico da Empresa,
Os Custos Variáveis foram projetados a partir do Faturamento,
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levando em consideração o histórico percentual de custos de despesas
variáveis com relação à receita líquida sofrendo as alterações de acordo com a
variação do IPCA.

Com relação aos Custos e Despesas Fixas foi considerado o
cenário de permanência da estrutura operacional na projeção do fluxo de caixa
a fim de adequar ao novo ciclo da EMBRAC. Assim, não está projetado
acréscimo no quadro administrativo a fim de não comprometer a geração de
caixa.
Fluxo de Caixa
Para efeito do Plano de Recuperação a empresa considerou na
projeção de fluxo de caixa os prazos médios atuais na determinação da variação
de capital de giro da EMBRAC.
Pagamento dos Credores
Descrevemos abaixo os valores a serem pagos aos credores ao
longo da Recuperação Judicial.
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Anexo II – Demonstrativos Financeiros Projetados.

Valores em R$ MIL
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