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I. INTRODUÇÃO 

 

SELBACH ESQUADRIAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o n° 93.377.232/0001-44, com sede Avenida Dr. Bruno Cassel, nº 1.013, bairro 

Vila Rica, São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000, doravante denominada SELBACH, e 

JOHN INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº. 14.861.057/0001-90, estabelecida na com sede na Avenida Dr. 

Bruno Cassel, nº 1.015, bairro Vila Rica, São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000, 

doravante denominada JOHN, conjuntamente denominadas GRUPO SELBACH ou 

RECUPERANDAS, vêm, através do presente instrumento, apresentar, consoante determina 

o artigo 70 da Lei 11.101/2005, de 09 de fevereiro de 2005 (Lei de Falência e Recuperação 

de Empresas – LFR) o seu Plano de Recuperação Judicial (PRJ), contendo as premissas 

necessárias para viabilizar a sua reestruturação econômico-financeira. 

O pedido foi ajuizado dia 13 de junho de 2016, sendo deferido seu 

processamento no dia 17 de junho de 2016 e disponibilizada a decisão através da Nota de 

Expediente nº. 53/2016. 

Foi nomeado o administrador Dr. Rui Carlos de Freitas Guerreiro, com escritório 

na Rua Santos Pedroso, n.º 415, Centro, Novo Hamburgo-RS, CEP: 93520-340 - Telefones: 

51 3599.2644 / 51 3599.2685, email rui@guerreiroadvogados.com.br, advogado inscrito na 

OAB/RS sob o n.º 25.965. 

O PRJ, apresentado perante o Juízo da Recuperação, atende os pressupostos 

contidos na LFR, pois apresenta detalhadamente os meios empregados na recuperação, 

bem como a descrição da viabilidade econômico-financeira. 

Atendendo as disposições da LFR, o presente PRJ foi desenvolvido com o 

auxílio de empresa especializada em consultoria financeira, perícia e reestruturação 

organizacional, que orientou as RECUPERANDAS na construção de um cenário estratégico 

(econômico-financeiro), tido como indispensável para o cumprimento das obrigações 

elencadas neste PRJ, bem como no auxílio para o desenvolvimento de perspectiva futura de 

ingresso de receitas e gastos de custeio necessários que não comprometessem o fluxo de 

caixa, possibilitando que a reestruturação oferecesse uma solução para os envolvidos no 

processo. 

Durante o percurso do PRJ, apresentam-se informações fundamentais sobre a 

empresa, como: mercado de atuação; operações desenvolvidas; situação de endividamento 

e as soluções propostas para a quitação das dívidas com seus respectivos credores. 
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Neste sentido, o presente PRJ tem por objetivo precípuo, permitir que o Grupo 

Selbach supere sua atual crise econômico-financeira, restabelecendo sua capacidade 

econômica e normalizando seu fluxo de caixa, de modo a atender ao disposto no art. 47 da 

Lei de Falência e Recuperação de Empresas – LFR, in verbis:  

“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.” 

Com o intuito de permitir a manutenção e continuação de suas atividades, então, 

serão demonstradas as ações corretivas necessárias para o previsto no art. 47 da LFR, 

ressaltando-se que a efetividade proposta neste PRJ é o somatório de interesses dos 

credores aos propósitos apresentados pelas Recuperandas. 

Por fim, este plano contempla: I – discriminação pormenorizada dos meios de 

recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 desta Lei, e seu resumo; II – 

demonstração de sua viabilidade econômica; e III – laudo econômico-financeiro e de 

avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou 

empresa especializada, conforme artigo 53 da Lei. 

 

II. HISTÓRICO 

A SELBACH ESQUADRIAS EIRELI. (CNPJ sob o n° 93.377.232/0001-44), e 

JOHN INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI-ME (CNPJ sob o nº. 14.861.057/0001-90) 

fazem parte do Grupo Selbach, que exerce atividades do setor de esquadrias, a saber, 

produção de portas e janelas com excelentes padrões de qualidade. 

A atividade comercial exercida pelo grupo empresarial, cuja recuperação judicial 

se pleiteia, tem origem familiar com HISTÓRIA CENTENÁRIA, fundada em 1906 por João 

Alfredo Selbach.  

Há mais de um século a Selbach Esquadrias vinha se especializando na 

fabricação de portas e janelas em madeiras nobres, provenientes de projetos florestais de 

manejo sustentável.  
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Atuando em um nicho de mercado focado na elaboração de projetos 

personalizados, executados com critérios de beleza e qualidade, aliando harmonia e design 

moderno, características de um produto artesanal, a tradição vem sendo mantida pela 

Família Selbach, que atualmente está sob o comando da 4ª Geração, nestes moldes desde 

1990, atendendo às expectativas de seus clientes, arquitetos, engenheiros e decoradores. 

Dentro desse contexto, é importante destacar que o desenvolvimento da 

humanidade sempre se deu às custas do aproveitamento dos recursos naturais, tendo sido 

os avanços tecnológicos realizados pelo homem muitas vezes promovidos com este fim. 

Em um momento em que o mundo se preocupou com aquecimento global, 

sequestro de carbono, reflorestamento, economia de energia, isto é, respeito à diretrizes 

sustentáveis, coube também ao fabricante de esquadrias de madeira fazer a sua parte. O 

uso de madeira legalizada de exploração auto-sustentável, ou de reflorestamento, aliada a 

boa técnica, inteligência e mão-de-obra qualificada para dar o melhor aproveitamento 

possível a esta maravilhosa matéria prima que a natureza oferece, sempre foi o que norteou 

a produção desenvolvida pelas recuperandas, com qualidade durável, consumo adequado 

de madeira e, principalmente, sem desperdícios. 

Não obstante, em razão do seu crescimento, atenta as evoluções e alterações 

de mercado em face do mencionado avanço tecnológico e mudança de conceitos, a Selbach 

Esquadrias desenvolveu uma linha de produtos em PVC, totalmente moderna, utilizando 

matéria prima com tecnologia alemã, o que se tornou o seu principal produto, conduzindo 

grande modernização de sua unidade fabril em São Sebastião do Caí-RS.  

A alteração da matéria-prima para o PVC proporcionou a utilização de um dos 

materiais mais adaptáveis e mais difundidos na construção civil em função de sua elevada 

resistência, viabilizando produtos altamente ecológicos que contribuem para construções 

sustentáveis, diminuindo o impacto no meio ambiente. 

Em decorrência disso, foram criadas as seguintes linhas de produtos: 

LINHA CLASSIC: A linha mais tradicional, com soluções práticas de alto padrão 

de qualidade, adaptável para todos os tipos de ambientes e projetos em geral. 

- EKOLINE perfil de design clean, com predominância da cor branca e formas 

retas, simples e refinadas para janelas, voltado para projetos que necessitam soluções 

práticas. 
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- SOFLINE perfil de design premium para portas e janelas brancas e 

amadeiradas presentes em projetos de arquitetura personalizados, diferenciados pelo bom 

gosto e pelo refinamento. 

LINHA DESIGN: A linha se destaca pela versatilidade, modernidade e formatos 

exclusivos, conciliando a beleza do design com a funcionalidade dos produtos. 

- PLUS perfil de desenhos mais arrojados e contemporâneos, com variedade de 

produtos de linhas retas que evidenciam formas geométricas, desenvolvidas 

especificamente para portas amplas e arejadas. 

- MODEL símbolo de versatilidade e solução inteligente para o melhor 

aproveitamento de espaços, o perfil privilegia o branco e amadeirados, com sistemas 

modernos de fechamento e abertura. 

- SLIDE solução exclusiva de design moderno e imponente, de desenvolvimento 

tecnológico superior voltado para portas de grandes vãos e ambientes amplos. 

LINHA COMPACT: Referência em praticidade e design compacto, voltada para 

projetos que conciliam qualidade com maior custo benefício. 

- SLIMLINE perfil de desenho compacto com cor branca para portas e janelas, 

reconhecido pela alta praticidade e qualidade, com desenvolvimento pensado para projetos 

funcionais de arquitetura. 

LINHA COLORS: Alta capacidade de personalização de cores e texturas para 

projetos especiais de diversos ambientes, aliando tecnologia com o uso de cores. 

- COLORLINE perfil ideal para projetos arquitetônicos que exigem tecnologia e 

personalização, com opções de cores marcantes em superfícies lisas, texturizadas ou 

laminadas, em madeira ou metal. 

Os produtos, sempre elaborados mediante criteriosa escolha de matéria-prima e 

acessórios, buscam a satisfação, tranquilidade e conforto de seus clientes. Inclusive, por 

esta razão os produtos vêm certificados com garantia de 10 anos. 

A missão do GRUPO SELBACH é atuar com uma administração dinâmica e 

inteligente, sempre valorizando sua centenária história, mas nunca deixando de atentar para 

o futuro. Nesse sentido, a empresa prospecta contribuir para o desenvolvimento no setor de 
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esquadrias, com produção de materiais que atendam a necessidade do mercado com alta 

qualidade, competência e responsabilidade, encarando desafios, aprimorando suas 

atividades, buscando oferecer produtos inovadores que estejam de acordo com seus 

princípios, para que os clientes estejam sempre satisfeitos, bem como se destaquem nos 

segmentos que atuam, adequando cada estratégia à evolução constante de uma economia 

global.  

O grupo tem como princípios a solidez, qualidade, responsabilidade, preços 

competitivos, prezando sempre pela excelência de atendimento aos clientes. Seus valores 

são: a) qualidade nas pequenas coisas; b) o produto é consequência dos atos; c) o que se 

faz é para todos; e d) lucro é a necessidade do desenvolvimento empresarial.  

Não foi por acaso que há pouco tempo, em 17 de abril de 2015, a SELBACH foi 

premiada na Sociedade dos Amigos do Balneário Atlântida (SABA) com o “Prêmio Destaque 

Litoral Norte”, sendo vencedora na categoria “Indústria Fornecedora de Produtos para 

Construção Civil” conferido ao empreendimento mais bem pontuado. Essa premiação 

apenas ratifica o intenso empenho da empresa na distinção de seu nome e sua história 

frente ao mercado. 

Assim, a SELBACH é uma organização promissora e capaz de construir um 

futuro financeiro melhor. O seu comprometimento, aliado a excelência dos serviços 

prestados, conquistou simpatia e a confiança da comunidade, dos funcionários e dos seus 

clientes, não sendo à toa que este cenário foi construído há mais de 100 anos, a despeito da 

atual crise enfrentada pela empresa. 

Deve ser esclarecido que a necessidade de investimentos para sua manutenção 

no mercado de esquadrias (transição do ramo de esquadrias em madeira para PVC), 

somada a grave crise deflagrada no setor da construção civil (obviamente observada frente 

à situação política do Brasil que assombra todos os setores da economia), ainda aliada à 

ausência de técnicas de gestão aprimoradas, mas sim intuitivas, na administração das 

requerentes, gerou nos últimos anos um endividamento financeiro que, hoje, põe em risco o 

futuro da atividade.  

Importante sublinhar que as recuperandas nunca descuidaram da prestação de 

serviços, da fidelização dos clientes e da entrega de produtos de qualidade. Ano após ano o 

grupo vem se modernizando, adquirindo novas máquinas e preparando, cada vez mais, 

seus profissionais.  
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O que se pode notar é que, ao longo de sua história, a empresa de esquadrias 

consolidou-se mercadologicamente em sua posição, demonstrando que, apesar da atual 

crise financeira, diante de um mercado competitivo, as recuperandas sempre desfrutaram, e 

ainda desfrutam de um sólido conceito de qualidade, por serem referências no mercado de 

esquadrias local, diferenciando-se de seus concorrentes por apresentar um serviço de alta 

qualidade, aliado a um atendimento e cuidado personalizado de seus clientes na venda e no 

pós-venda, de forma a garantir a satisfação plena de seus parceiros de negócio.  

Tanto é que sua situação de crise econômico-financeira em nada abalou essa 

importante relação de fidelidade com clientes, fruto de uma história de mercado, a qual 

atualmente consubstancia-se em ativo importante do grupo empresarial. 

As recuperandas e a marca Selbach, portanto, construíram historicamente um 

nome exemplar no mercado, cativaram extenso rol de clientes, adequaram-se sempre às 

novas necessidades do mercado, com invejável espírito empreendedor, caracterizando-se, 

desde sempre, por ser importante fonte produtora que exerce atividade econômica de 

extrema influência, não apenas no vale do Caí e região serrana, mas em todo o Estado do 

Rio Grande do Sul. 

Infelizmente, foi justamente a sobrevivência da empresa, a obsessão pela 

qualidade e pela satisfação dos clientes e funcionários, aliadas às dificuldades de gestão 

que foi agravada com a grave crise econômica do Brasil, que fizeram chegar o dia de hoje, 

de perigoso endividamento financeiro. Em que pese o quadro relatado, o qual compromete a 

situação patrimonial das recuperandas e suas capacidades imediatas de honrarem os 

compromissos financeiros assumidos, em nenhum momento a empresa descuidou de seus 

funcionários ou clientes. 

Destaca-se a lealdade e lisura com que as requerentes tratam seus clientes e 

funcionários, o que aponta no reduzido número de demandas judiciais que tem contra si 

ajuizadas, conforme certidões anexas. Seus quadros de colaboradores contam com 30 

(trinta) funcionários, todos regularmente registrados, cujos salários estão rigorosamente em 

dia, além dos diversos profissionais terceirizados que são demandados a cada obra 

contratada.  

Trata-se, portanto, de um grande número de famílias que contam com as 

recuperandas como local de trabalho para o exercício de suas atividades, para seu 

aprimoramento profissional e, o mais importante, para o sustento próprio e de seus 

próximos. Não se pode desconsiderar, portanto, sua relevância social. 
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Por todo o exposto, a empresa vive uma dicotomia:  

Por um lado, trata-se de um case de sucesso, que enobrece o espírito 

empreendedor de uma família que dirige a empresa ao longo de quatro gerações, com uma 

história centenária, e a adaptação ao mercado afeita, sobremaneira, às mudanças 

tecnológicas. Ainda mais importante, esse crescimento ocorreu com um foco no cliente e 

nos funcionários, buscando fornecer produtos inovadores de acordo com seus princípios 

atentos à evolução. 

Por outro lado, a paixão pela atividade e o foco no agir fizeram com que a gestão 

da empresa pecasse na administração dos passivos financeiros que, com a deliberada crise 

econômica no setor da construção civil do país foram se avolumando, a ponto de culminar, 

hoje, na necessidade da sua recuperação judicial, como forma única de superar a crise 

interna econômico-financeira em que se encontra. 

Em busca de alternativas para conseguir a manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, com último objetivo a 

preservação da empresa e de sua função social, tão bem demonstrada no presente caso, as 

recuperandas têm despendido esforços para buscar a profissionalização da sua gestão e o 

equacionamento dos passivos de curto prazo, consubstanciados, essencialmente, em 

passivos financeiros.  

Assim, com o propósito de assegurar a satisfação, ainda que parcial e em 

diferentes condições, dos direitos e interesses dos credores, e impulsionar a economia 

creditícia, o Plano de Recuperação Judicial ora apresentado, tem por finalidade precípua o 

soerguimento das empresas mediante o cumprimento das metas definidas para sua 

recuperação, salvaguardando a atividade econômica e os empregos que ela gera, além de 

garantir, em última “ratio”, a satisfação dos credores. 

 

III. COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

a) Principais causas do desequilíbrio financeiro 

Conforme exposto no histórico, a SELBACH, fundada em 1906, é pioneira no 

ramo de esquadrias no Estado do Rio Grande do Sul, e forma um grupo coeso, de atuação 

conjunto e consolidado, o que justifica a apresentação do pedido pelas 02 (duas) empresas.  
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Devido justamente ao ramo de atuação, verifica-se a existência de um contexto 

de crise econômico-financeira que afetou, e ainda afeta, todo o setor da construção civil do 

Brasil.  

A famosa “Operação Lava Jato”, maior investigação de corrupção e lavagem de 

dinheiro que o Brasil já teve – segundo conceituou o próprio Ministério Público Federal –, 

trouxe à tona a descoberta de esquema de desvio de verbas dos cofres da Petrobras, 

envolvendo políticos, organizações criminosas lideradas por doleiros, além das grandes 

empreiteiras, organizadas em cartel, que pagavam propina para altos executivos da estatal 

e outros agentes públicos.  

Portanto, não é nenhuma novidade que a crise que está afetando a área da 

construção civil também é atingida, principalmente, por causa dos fatos recentes que 

envolvem os escândalos de corrupção do país.  

Pois, esta situação, somada a alta da inflação, trouxe uma grande queda de 

vendas no setor. Especialistas afirmam que a recuperação da construção civil irá demorar 

algum tempo, porém o setor não pode parar, afinal é um dos que mais contribuem para o 

crescimento do país.  

Os dados de mercado apontam que a construção civil é responsável por cerca 

de 9,00% do PIB do país, e gera cerca de 3 milhões de empregos.  

O ramo das esquadrias são itens essenciais na construção civil. Embora 

enfraquecido, não parou. Isso quer dizer que a procura por esquadrias existe e sempre irá 

existir, já que esses são itens necessários para o acabamento de qualquer construção.  

Porém, inegável que as vendas no mercado de esquadrias (aqui podemos falar 

de forma genérica a qualquer matéria-prima, incluindo madeira, alumínio e PVC) na crise 

estão menores.  

No atual cenário produtivo encarado pelas empresas recuperandas, consistente 

na utilização de PVC como matéria-prima, destaca-se a recente notícia publicada no Jornal 

VALOR ECONÔMICO, do dia 06/05/2016, assinada pela jornalista Stella Fontes, de que a 

maior produtora de resinas das Américas, a Braskem, está concentrando seus esforços no 

aumento das exportações para os próximos meses, numa tentativa de compensar o impacto 

negativo da crise econômica nas vendas domésticas.  
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Ou seja, a própria petroquímica confirma o pessimismo em relação à demanda 

local das principais resinas (polietileno, polipropileno e PVC), prevendo queda de 7% em 

2016, frente a previsão inicial de retração que já era de 5%.  

Um pouco antes disso, o mesmo periódico (no dia 14/04/2016) já tinha alertado 

que os fabricantes de materiais de construção começaram a rever suas estimativas para 

2016, após o desempenho do primeiro trimestre inferior ao esperado e da piora do cenário 

econômico do Brasil. 

A nota, assinada por Chiara Quintão, divulgou que, considerando-se apenas 

vendas internas, a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção 

(ABRAMAT) estimou queda de 4,5% neste ano (2016), ante retração de 12,6% em 2015. 

Ainda de acordo com a nota, há expectativa de alta das vendas externas e de redução das 

importações, em função do câmbio (corroborando o que foi destacado pela Braskem). Em 

2015, as vendas internas de materiais de acabamento caíram 14,9%, em patamar superior à 

queda dos itens de base, que foi de 11,2%.  

Por oportuno relevar que, nos anos anteriores, o desempenho de produtos de 

acabamento (como é o caso das esquadrias) tinha superado o de base devido ao volume 

acentuado de unidades em fase de conclusão. Porém, a relação se inverteu em meados de 

2015. Para este ano (2016), a expectativa da ABRAMAT é que os dois tenham retração 

semelhante, de 4,5%. 

Além do cenário atual do nosso país, recorda-se que o setor de construção civil 

esteve no centro da crise norte-americana que eclodiu no fim de 2008, sendo que, à época, 

a recessão econômica mundial causou pouco impacto sobre planos de infraestrutura dos 

países que estavam em desenvolvimento – notadamente onde enquadrava-se o mercado 

brasileiro.  

No Brasil, os efeitos daquela crise foram sentidos no setor em decorrência da 

redução do crédito privado, ocasião que o país adotou várias medidas anticíclicas que 

contribuíram para o seguimento positivo da economia nos anos subsequentes. Entre essas 

medidas, estavam a desoneração tributária de alguns materiais de construção, a expansão 

do crédito para habitação, notadamente o Programa “Minha Casa, Minha Vida”, e o aumento 

de recursos para o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), tudo isso somado ainda 

a motivação frente aos compromissos assumidos pelo Brasil para a realização da Copa do 

Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. 
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Este quadro alinha-se harmonicamente ao que foi esclarecido antes, isto é, o 

bom desempenho de produtos de acabamento (como é o caso das esquadrias) frente aos 

de base até meados de 2015, devido ao volume acentuado de unidades em fase de 

conclusão desde que as medidas do Governo Federal foram implementadas diante da crise 

mundial.  

Todavia, em que pese o estímulo do governo na conservação do crescimento da 

economia àquela época, principalmente com medidas de estímulo à concessão de crédito, 

não se deve perder de vista que, com o aumento do dólar, a matéria-prima das esquadrias 

(PVC) sofreu oscilações para cima no seu valor, dificultando o planejamento operacional das 

empresas, implicando, na ocasião, em uma adaptação de emergência dos custos para 

minimizar o impacto aos clientes. Setorialmente, novos investimentos em equipamentos 

acessórios planejados anteriormente pelas empresas em geral tiveram de ser adiados. Não 

é a toa, então, que o setor tem enfrentado dificuldades e oscilação. 

Voltando ao atual momento econômico vivido no país, por questões óbvias, 

relacionadas ao envolvimento das grandes empreiteiras aos escândalos de corrupção, que a 

construção civil foi o setor que primeiro sentiu o impacto da recessão. 

Criou-se um círculo vicioso: a crise política guiou a economia para recessão, 

provocando queda na arrecadação, o que levou a cortes e contingenciamento de gastos 

públicos, sacrificando o investimento. Com isso, continuam as restrições sobre a oferta de 

produtos e serviços, mantendo a inflação elevada que, com o aumento dos juros, realimenta 

a recessão econômica. 

Certo, pois, que a construção civil vive seu pior momento, desde 2003. Os 

números do setor retrocedem a níveis de 12 anos atrás. A conjuntura econômica, que 

paralisa obras de infraestrutura, aliada à escassez de recursos para o financiamento 

habitacional, foram fatores determinantes para a deflagração da crise financeira nas 

recuperandas, sendo reflexo do momento econômico e social do país. 

b) Outras causas do desequilíbrio financeiro 

Não obstante todas as considerações sobre a crise setorial, diga-se, de extrema 

importância para compreender o contexto que acarreta a necessidade do processo de 

recuperação judicial às empresas recuperandas, outros fatores também devem ser 

esclarecidos e somados aos argumentos. 
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Tratando-se dos investimentos necessários para adequação aos avanços 

tecnológicos do mercado, cumpre esclarecer que a recente conscientização sobre 

sustentabilidade levou às recuperandas a se adaptarem as novas exigências por parte dos 

clientes, públicos e privados, harmonizando seus produtos aos sistemas de certificação de 

construções, cuja avaliação interna está baseada em critérios e benchmarks, conforme o 

modelo que foi adaptado ao Brasil com o selo Aqua (Alta Qualidade Ambiental).  

Outro fator de pressão que obrigou investimentos diz respeito aos novos padrões 

de saúde e segurança nos processos construtivos, o que impôs a mudança e o 

aprimoramento dos referidos processos, assim como a busca por maior eficiência, 

observada em iniciativas como utilização de tecnologias da informação em materiais e 

edificações (produtos inteligentes); comunicação com clientes e associados nos 

empreendimentos; controle das atividades, materiais e equipamentos; utilização de 

equipamentos de inteligência virtual; projeto e construção. 

A título informativo, no segmento de esquadrias em PVC, dispensa-se 

manutenção (comparativamente aos metálicos), possuindo melhor isolamento acústico e 

também do calor, o que traduz maior qualidade nos produtos. Por isso, a maior parte das 

vendas do segmento é feita nas classes A e B, embora o custo-benefício seja sempre maior. 

Obviamente que esse processo se intensificou nos últimos tempos, atingindo as 

recuperandas. Apesar da respeitável infra-estrutura das empresas, a soma desses fatores, 

somados à perda de dinamismo do setor, levou-as a uma situação de desequilíbrio 

financeiro que, para ser compreendida necessita, ainda que em apartada síntese, uma 

adequada exposição causal. 

Como anteriormente exposto, o Grupo SELBACH se afigura como ícone no seu 

segmento, exercendo há mais de 100 (cem) anos suas atividades com sucesso e probidade. 

Como esclarece Sérgio Campinho,1 não raras são as situações nas quais, no exercício de 

sua empresa, o empresário, pessoa natural ou jurídica, depara-se com sérias dificuldades 

em realizar pontualmente o pagamento de suas obrigações. 

A Selbach, como a maior parte das empresas neste segmento, teve um 

crescimento muito acentuado em função do aquecimento do setor da construção civil no 

início da década de 90. Aliás, com uma história centenária, afirma-se que acompanhou o 

progresso e a transformação do Brasil desde o início do século XX, período que se 

                                                           
1 CAMPINHO, Sérgio. Falência e Recuperação de Empresa: O novo regime da a insolvência 
empresarial. 4ª edição. Revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar. 2009. p. 121.  
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notabilizou pelos avanços tecnológicos e pelo veloz processo de crescimento e conquistas 

da população.  

Ocorre que, sem capital de giro próprio para manter este crescimento, e a sua 

própria manutenção no mercado, que exigiu ao longo dos anos constantes investimentos em 

tecnologia e maquinários, necessitou alavancar-se em recursos de instituições financeiras. 

Não obstante, durante o período recursal, houve a crise mundial financeira e os bancos 

seguraram as linhas de créditos, dificultando mais o pagamento das parcelas que se 

acumulavam no decorrer dos meses.  

Embora, de certa maneira, ambicionava-se crescimento mesmo com a 

deflagração da crise de 2008, o estopim chegou, conforme antes delineado, na crise do 

setor da construção civil com os escândalos políticos de corrupção.  

A necessidade de sucessivas operações financeiras 

(empréstimos/financiamentos) decorreu do alto custo para fins de aquisição de matérias-

primas em volume suficiente para honrar com todos os contratos que as empresas 

conseguiram pactuar com seus clientes.  

Assim, há algum tempo e até os dias atuais, as recuperandas mantiveram-se 

alavancadas em capital de terceiros, de forma nem sempre coerente, utilizando linhas de 

crédito inadequadas, de curto prazo e de alto custo, impostas, via de regra, por meio de 

contratos de adesão com cláusulas abusivas. Portanto, a partir daquele período a empresa 

vem sofrendo com o alto custo operacional da sua atividade, peso da carga tributária, os 

altos juros das instituições financeiras e o seu endividamento bancário, o que a fizeram 

definitivamente perder sua capacidade de manter um fluxo de caixa positivo. 

Numa análise sumária, sem separar créditos sujeitos e não sujeitos aos efeitos 

da recuperação judicial, o prejuízo obtido em todo este tempo alcançou patamares jamais 

previstos pelas requerentes, sem levar em consideração o desembolso com o pagamento 

de financiamentos e refinanciamentos bancários que como já exposto comprometem 

substancialmente o seu faturamento.  

De acordo com o laudo acostado aos autos elaborado pela empresa C&Z 

Gestão Organizacional Ltda., o endividamento total das duas empresas do grupo, no que 

tange aos empréstimos e financiamentos bancários, chega à quantia de R$ 6.781.313,14 

(seis milhões, setecentos e oitenta e um mil, trezentos e treze reais e quatorze centavos). 

Some-se a isso um passivo fiscal na monta de R$ 1.810.837,68 (um milhão, oitocentos e 

dez mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), além da dívida com 



 

Página 16 de 47 

 

fornecedores no patamar de R$ 659.298,85 (seiscentos e cinqüenta e nove mil, duzentos e 

noventa e oito reais, e oitenta e cinco centavos), bem como as obrigações da dar/entregar 

(todas em andamento) que totalizam R$ 6.742.947,83 (seis milhões, setecentos e quarenta 

e dois, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos) – sublinha-se 

novamente que nestes valores não estão separados os créditos sujeitos e não sujeitos aos 

efeitos da recuperação judicial. 

Observando as considerações propostas no laudo, positivadas no presente 

plano de recuperação judicial, projeta-se a forma ideal e, sobretudo, tangível para as 

recuperandas alcançarem sua recuperação econômico-financeira, bem como atenderem 

aos interesses dos credores.  

Por isso a importância da demonstração e compreensão da relação crise x 

viabilidade financeira do plano.  

No particular sobre a dívida com instituições financeiras, a causa 

desencadeadora de sua crise econômico-financeira se iniciou pela cobrança e cumulação 

de juros altos e abusivos, agravando mais ainda a sua crise à medida que se realizavam as 

negociações bancárias e sucessivas renovações de suas dívidas (operações mata-mata). 

Assim, com a drástica redução de sua lucratividade e do comprometimento 

financeiro de seu caixa e de seu faturamento, as recuperandas passaram a buscar recursos 

de curto prazo junto às instituições financeiras, e com o agravamento da situação, passaram 

a depender cronicamente dos recursos para suprir a própria necessidade de capital de giro. 

Ou seja, o que era um simples empréstimo acabou virando compulsivamente 

uma dependência à medida que cada vez que sobrevinha qualquer dificuldade financeira, ou 

mesmo para o próprio pagamento das parcelas dos financiamentos e refinanciamentos, 

mais urgente e crucial se tornava a necessidade daqueles recursos como única forma de 

garantir o funcionamento da empresa. 

Portanto, as recuperandas, para a manutenção da atividade empresarial, 

dependem do presente Plano de Recuperação Judicial, já traduzida no pedido de 

recuperação judicial, razão pela qual buscam a dilação dos prazos de pagamento de suas 

dívidas, com condições tangíveis para a composição do seu passivo. 

Cumpre frisar que este plano contempla a inteligência advinda dos incisos I, II e 

III do art. 53 da LRF, eis que: 
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 fora apresentado dentro do prazo legal; 

 discrimina de forma pormenorizada os meios de recuperação judicial, nos termos 

do art. 50 da LRF e seu resumo; 

 é acompanhado de laudo de viabilidade econômica; 

 e, por fim, também é acompanhado de laudo de avaliação dos bens e ativos das 

recuperandas, subscritos por profissional legalmente habilitado; 

De toda a sorte, voltando a atenção a obrigatoriedade do inciso I, do art. 53 da 

LRF, anuncia-se que são meios de recuperação propostos por este instrumento, 

especialmente a concessão de prazos e condições especiais para pagamentos das 

obrigações vencidas e vincendas (inciso I, art. 50 da LRF), a equalização de encargos 

financeiros relativos a débitos de qualquer natureza (inciso XII, art. 50, da LRF), eventual 

aporte financeiro com venda de bens dos sócios, medidas para redução das despesas 

administrativas, mudança na política de compra de matéria prima e insumos para a 

fabricação de esquadrias, solução do passivo fiscal mediante a adesão ao parcelamento 

junto ao fisco estadual e federal, dentre outros. 

Portanto, resta claro que o Plano de pagamento inserto combinará múltiplas 

medidas de recuperação, visando, sempre, o cumprimento do mesmo e, por consectário 

lógico, a satisfação dos créditos sujeitos a este plano.  

c) Estrutura de endividamento da empresa 

No que tange a composição da dívida, leva-se em conta neste plano a Lista de 

Credores apresentada pelas recuperandas.  

Dentro do quadro apresentado na Relação de Credores, constante no Edital que 

diz respeito ao art. 52, § 1º da LRF, disponibilizado no DJE em 29/06/2016, o endividamento 

das empresas recuperandas restou assim disposto: 

 CREDOR TRABALHISTA 

 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (créditos divididos entre as classes II e III) 

 CREDORES FORNECEDORES (créditos quirografários) 

 CREDORES OBRIGACIONAIS 

Ressalta-se que a classificação que norteou esta composição é um exercício das 

empresas, com base nos contratos e informações disponíveis na data do pedido de 

Recuperação Judicial. 
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A assunção desta classificação não significa compromisso imutável com a 

definição de classes ou valores de créditos, o que será definitivo somente após o período de 

publicação e eventuais impugnações.  

 

IV. REESTRUTURAÇÃO DA EMPRESA (art. 53 da LFR) 

 

a) Premissas Fundamentais 

O Plano de Recuperação Judicial, como não poderia deixar de ser, é 

confeccionado no sentido de permitir que as recuperandas tenham condições de cumprir 

com as obrigações. 

Após o início de sua crise, as recuperandas, através de suas diretorias, 

desenvolveram um plano de reestruturação financeiro-operacional baseado nas premissas 

elencadas nos meios de recuperação previstos e na lucratividade necessária para permitir a 

liquidação de seus débitos e a manutenção de sua viabilidade no médio/longo prazo, o que 

depende não só da solução da atual situação de endividamento, mas também, e 

fundamentalmente, da sua capacidade de geração de caixa.  

As medidas identificadas no plano de reestruturação Financeiro-Operacional 

estão incorporadas a um planejamento para o período de 10 (dez) anos e estão 

fundamentadas através da potencialização dos ativos existentes e da geração de fluxo de 

caixa necessários para cumprir o Plano de Recuperação Judicial.  

b) Reorganização Administrativa  

Para a elaboração do plano, foram analisadas fundamentalmente as 

oportunidades de crescimento comercial para as quais a empresa já estaria devidamente 

preparada, desde que pudesse usufruir no período adequado, de seu lucro operacional, de 

forma a gerar um fluxo de caixa consistente, que permita, por meio da aplicação de mais 

recursos financeiros em ações comerciais e técnicas, no aumento gradual e crescente de 

sua participação no mercado. 

Frisa-se que os administradores das recuperandas têm se dedicado a um árduo 

trabalho para seguir no mercado, procurando buscar novas medidas para a saída desta 

situação que atualmente se encontram.  
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Especificamente na área administrativa, houve o regresso da cooperação do Sr. 

Cláudio Selbach, patriarca da 03ª Geração da família, que retornou a exercer cargo de 

conselho da empresa, trazendo de volta sua credibilidade junto ao mercado e confiança com 

os clientes, um exemplo próprio da reestruturação e reorganização do processo gerencial.  

Contudo, a viabilidade operacional das empresas para os períodos apresentados 

em seu plano de Recuperação Judicial, não depende apenas da solução atual, a saber: 

situação de endividamento apresentada em seus demonstrativos contábeis, decorrentes em 

sua maioria de financiamentos bancários obtidos, para investimento em infraestrutura de 

equipamentos, fundamentais para sua performance comercial, mas também, da melhoria de 

seu desempenho operacional, através das medidas identificadas no crescimento 

operacional para o período entre 2017 até 2027. 

Por isso que o presente Plano de Recuperação Judicial foi discutido e elaborado 

por uma equipe multidisciplinar, composta por contadores, gestores, advogados, entre 

outros profissionais especializados, onde buscou-se diagnosticar (primeiro) os motivos que 

direcionaram a SELBACH ao estado financeiro em que se encontra, e (no plano 

subsequente) as medidas necessárias para estabilização da crise.  

Dentre as diretrizes elaboradas, estão: 

 Programa de redução de gastos e despesas fixas; 

 Fortalecimento da política de recursos humanos para que contemple: planos de 

carreira baseados em resultados, melhorias no processo de seleção, 

treinamento e valorização social e profissional dos colaboradores internos, 

visando a redução do turnover e redução dos custos de pessoal; 

 Fortalecimento organizacional e da responsabilidade estratégica de tomada de 

decisão para alcançar metas e assegurar a aderência das ações aos planos; 

 Formar novas diretrizes de administração com suporte à área comercial; 

 Implantação dos controles necessários para a tomada de decisão gerencial; 

 Estabelecimento de metas de otimização de custos mensais, com o conseqüente 

controle da redução desses custos, de modo a aumentar lucratividade 

operacional; 

Em suma, a reorganização administrativa busca equilibrar a estrutura 

econômico-financeira das recuperandas, permitindo a continuidade do negócio, mantendo-

se como entidade geradora de empregos, de arrecadação de tributos e, cumpridora fiel de 

suas obrigações com credores, sem olvidar dos interesses de todas as partes envolvidas: 

sejam credores, empregados e fornecedores, todos tratados de forma justa, razoável e 

equilibrada, a fim de permitir o grupo Selbach a manter suas operações, direitos e ativos, 
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permitindo equacionar suas dívidas, e atingindo a finalidade precípua da Lei 11.101/05 

(preservação da empresa; art. 47 – LRE); 

c) Reorganização da Área Comercial 

No que tange à reestruturação da área comercial, insta salientar que o Grupo 

SELBACH já está empreendendo esforços com foco nas atividades de produtos com maior 

rentabilidade, com plano de ação para a realização de parcerias estratégicas com 

construtoras, engenheiros e arquitetos parceiros, estreitando laços com clientes na busca da 

fidelização.  

Importante destacar que o mercado de esquadrias também é conhecido pela 

larga utilização do pagamento a prazo, por meio de promissórias, duplicatas, etc., que leva a 

empresa a ter que adiantar créditos, perdendo percentuais de faturamento.  

Ademais, a intermediação das vendas em outros polos por meio de 

representantes comerciais que, na ânsia de fecharem as vendas, não verificam a idoneidade 

dos clientes, acabam por aumentar a taxa de inadimplência destes junto às recuperandas.  

Importante destacar que as recuperandas estão fechando uma parceria com a 

empresa LEROY MERLIN, uma das gigantes do setor de materiais de construção e 

acabamentos, sendo que, a partir desta relação comercial, a projeção é de incremento, não 

apenas nas vendas, que poderá atingir um aumento de 20%, como também a visibilidade da 

marca Selbach, que estará expondo suas esquadrias nas lojas da conceituada e respeitada 

rede, conhecida mundialmente pela seriedade que tem com o atendimento dos seus clientes 

e fornecedores. 

Há também vendas já realizadas posteriormente ao pedido de recuperação 

judicial em novos empreendimentos de construtoras, a exemplo da Construtora e 

Incorporadora Columbia, de Esteio-RS, o que demonstra que as recuperandas continuam 

contando com respaldo e confiança do mercado. 

Assim, como forma de reduzir estes problemas, a empresa adotou as práticas 

abaixo detalhadas: 

 Estabelecimento de metas de vendas e negócios, além da melhoria na margem. 

 Realização de estudos para seleção dos itens mais demandados, para focar na 

produção e redução de estoque imobilizado; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constru%C3%A7%C3%A3o
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 Uma política de vendas onde serão selecionados clientes, para vendas a 

melhores preços e condições, girando o estoque de matéria-prima; 

 Seleção de representantes comerciais mais efetivos, bem assim das regiões 

mais importantes, o que reduzirá a inadimplência e custos com fretes e 

despesas; 

 Redução do fluxo financeiro, mediante diminuição nos prazos de pagamentos, 

priorizando vendas à vista; 

 Diante da redução no volume de produção, selecionar fornecedores com melhor 

relacionamento, a fim de adquirir matéria-prima apenas com os que possibilitem 

margens competitivas ao plano; 

Destarte, seguindo esta estratégia operacional, há previsão de crescimento 

estável do faturamento das empresas, em face da redução nos custos da empresa e na 

inadimplência dos clientes.  

d) Reorganização da Área Financeira 

A Demonstração de Fluxo de Caixa demonstra os recebimentos e pagamentos 

de uma empresa durante um determinado período e é, portanto, um fluxo de entradas e 

saídas de recursos.  

As informações dos fluxos de caixa de uma empresa são úteis para proporcionar 

aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade de a 

entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez. 

As decisões econômicas que são tomadas no âmbito gerencial exigem avaliação 

da capacidade da empresa gerar caixa, observada dentro da perspectiva e do grau de 

segurança de geração de tais recursos. 

Neste Plano de Recuperação Judicial apresenta-se uma projeção financeira de 

exercícios futuros, com fluxo de caixa projetado, onde, por meio da aplicação do mesmo, da 

maneira proposta, retornará, conforme planejamento apresentado, em forma de ampliação 

da base de clientes, e consequentemente geração de mais recursos, possibilitando uma 

condução mais sólida da empresa, viabilizando recursos, para que possa cumprir, além de 

suas obrigações operacionais, com os contratos perante seus financiadores, e ainda 

possibilitar a sua manutenção e crescimento, indispensáveis para a realização de seus 

objetivos sociais. 
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Ressalte-se que as projeções financeiras foram desenvolvidas, assumindo-se o 

crescimento contínuo do mercado, por meio de projeções prudentes e equilibradas, de 

forma a trazer de maneira fundamentada, números viáveis de execução, no tocante aos 

recebimentos e despesas operacionais, que se passa a apresentar na forma do quadro a 

seguir: 

 
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

PREMISSAS PARA 
PROJEÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

Faturamento 7.520.000 9.020.000 10.320.000 12.900.000 16.090.000 19.050.000 22.140.000 24.990.000 27.710.000 31.030.000 

           FLUXO DE CAIXA 
PROJETADO 

          
Entradas 

          Recebimento de 
Vendas 7.786.400 8.775.000 10.037.200 12.355.400 15.560.800 18.547.400 21.598.200 24.507.000 27.218.600 30.345.400 

           A-TOTAL DOS 
RECEBIMENTOS 7.786.400 8.775.000 10.037.200 12.355.400 15.560.800 18.547.400 21.598.200 24.507.000 27.218.600 30.345.400 

Saídas 
          

Custos Variáveis 5.031.301 5.878.893 6.729.141 8.396.753 10.554.440 12.524.792 14.574.001 16.479.906 18.299.380 20.433.726 
(-) Impostos Lucro 
Real (Pis, Cofins e 
Icms) 722.508 845.120 965.716 1.201.210 1.504.124 1.787.097 2.078.616 2.350.193 2.609.427 2.914.240 
(-) IR e CS Lucro 
Real 44.072 67.573 88.566 136.843 211.596 236.136 280.766 319.212 356.113 394.466 
(-) CPV (Custo 
Produtos 
Vendidos) 4.264.720 4.966.200 5.674.860 7.058.700 8.838.720 10.501.560 12.214.620 13.810.500 15.333.840 17.125.020 

Custos Fixos 2.198.511 2.468.658 2.773.636 3.338.829 4.013.112 4.831.719 5.594.430 6.318.013 7.007.866 7.839.990 

(-) Aluguel 72.000 72.000 83.000 84.000 95.000 112.500 130.500 143.000 160.500 178.500 
(-) Despesas de 
Pessoal 760.144 820.464 889.524 1.014.508 1.112.840 1.386.188 1.587.200 1.791.776 1.980.644 2.226.276 
(-) Despesas 
Administrativas 1.120.497 1.295.310 1.480.147 1.841.087 2.305.362 2.739.072 3.185.882 3.602.127 3.999.453 4.466.638 
(-) Despesas 
Bancárias 245.870 280.884 320.965 399.234 499.910 593.959 690.848 781.110 867.269 968.576 

B- TOTAL DOS 
PAGAMENTOS 
OPER. 7.229.812 8.347.552 9.502.777 11.735.583 14.567.552 17.356.512 20.168.431 22.797.919 25.307.245 28.273.716 

SALDO 
OPERACIONAL 
ACUMULADO 556.588 427.448 534.423 619.817 993.248 1.190.888 1.429.769 1.709.081 1.911.355 2.071.684 

SALDO INICIAL 26.570 283.158 110.606 45.029 14.846 48.095 38.983 48.751 17.832 9.187 
Fluxo Extra 
Operacional 

          (-) Custo Financ, 
Endividamento 
Atual 300.000 600.000 600.000 650.000 960.000 1.200.000 1.420.000 1.740.000 1.920.000 2.060.000 

SALDO FINAL DE 
CAIXA 283.158 110.606 45.029 14.846 48.095 38.983 48.751 17.832 9.187 20.871 

Não obstante as considerações, ainda cumpre apontar, como relevantes 

diretrizes da reorganização da área financeira, o seguinte: 
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 Busca de novas linhas de créditos menos onerosas e mais adequadas ao 

planejamento operacional; 

 Implantação de um plano orçamentário com revisões trimestrais 

Portanto, para o conjunto de informações que compõem o laudo, foram 

observadas premissas específicas, as quais fundamentaram as estimativas de forma 

transparente como requer uma boa técnica de projeção. 

e) Reorganização do Quadro Funcional 

Resguardados os direitos constitucionalmente previstos, bem como os direitos 

indisponíveis afeitos à matéria trabalhista, as empresas recuperandas poderão, mediante 

acordo ou convenção coletiva, negociar os termos de contratações e manutenção dos 

contratos vigentes junto a seus funcionários, a fim de reduzir as despesas com pessoal, de 

acordo com o que dispõe o inciso VIII, art. 50, da LRF.  

 

V. ALIENAÇÃO DE ATIVOS  

 

a) Alienação de bens do ativo permanente 

Neste plano, fica garantida às empresas recuperandas a plena gerência de seus 

ativos, restando autorizado a alienação de ativos inservíveis, ou cuja alienação não implique 

em redução de atividades da Recuperanda, ou quando a venda se seguir de reposição por 

outro bem equivalente ou mais moderno. 

O Grupo Selbach poderá: alienar, locar, arrendar, remover, onerar ou oferecer 

em garantia quaisquer bens de seu Ativo Permanente, durante todo o período em que se 

encontrar em recuperação judicial, respeitados, no que couberem, os parâmetros descritos 

neste Plano e a regra prevista no art. 140 e art. 142, da Lei de Recuperação.  

Os valores obtidos com as referidas alienações serão utilizados para compor o 

capital de giro da empresa e para o pagamento antecipado aos credores. 
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b) Aporte financeiro através de alienação de bens dos sócios 

Da mesma forma, os sócios administradores consideram disponibilizar seus 

bens para aporte financeiro no caixa das empresas, caso seja necessária, demonstrando 

que não estão medindo esforços para a preservação das empresas.  

Os recursos obtidos com tais vendas de igual forma comporão o caixa da 

empresa, fomentando assim a sua atividade, e contribuindo para o pagamento a seus 

credores e o cumprimento do plano de recuperação. 

 

VI. ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA E PERSPECTIVAS 
ECONÔMICAS 

Conforme amplamente sustentado, apesar das adversidades, a operação da 

SELBACH apresenta-se viável e passível de recuperação, tanto do ponto de vista jurídico, 

quanto do econômico e financeiro.  

Como forma de equalizar os efeitos adversos anteriormente explicados e 

estabelecer uma melhor relação entre processamento e utilização da capacidade instalada, 

as recuperandas têm a intenção de utilizar de forma mais adequada o complexo onde 

fabricam suas esquadrias, tendo realizado estudos de volumes e produção necessários para 

operar com rentabilidade.  

Dessa forma, a retomada de produção é imediata, dando vazão ao volume de 

produtos que se encontram em estoque e adquirindo matéria-prima suficiente para garantir a 

continuidade da produção.  

Diante da situação patrimonial das devedoras e da crise econômico-financeira 

instaurada, o presente plano contempla a implementação de reestruturação financeira, 

consistente no alongamento do perfil de dívidas, na desoneração dos respectivos custos 

financeiros e na reestruturação do negócio como um todo, gerando perspectiva de caixa 

positivo e a recuperação do equilíbrio financeiro. 

A transitoriedade do abalo financeiro das recuperandas pode verificar-se quando 

observada as suas situações econômicas, pois seus patrimônios e suas capacidades 

empresarias são inspiradores de total e absoluto respeito, necessitando apenas de prazo 

para se reerguer, o que, com a aprovação do presente Plano de Recuperação Judicial, será 

absolutamente possível.  
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As diretrizes de reestruturação operacional e financeira, como faturamento, 

custos e despesas, prazo de pagamento (descrito com detalhes no tópico específico que 

trata do pagamento aos credores) e custo da dívida atual, integram o conjunto básico de 

premissas das projeções de longo prazo do Plano de Recuperação.  

Assim, com o início do plano de recuperação, dar-se-á início ao aumento, 

gradativo, no faturamento da operação desenvolvida, esperando-se um incremento no caixa 

das recuperandas, por conta da redução dos custos e, principalmente, da adoção de uma 

política mais eficiente no desenvolvimento da atividade econômica.  

As projeções financeiras foram desenvolvidas, assumindo-se o crescimento 

contínuo do mercado. Os efeitos das medidas de melhoria, incluídos nos resultado 

operacional e financeiros, foram calculados com base em estimativas realistas. 

Para elaborar o Plano de Recuperação Judicial e estimar os resultados 

operacionais para o período de recuperação foram utilizadas diversas informações. A 

identificação e quantificação destas medidas foram realizadas visando à viabilidade da 

empresa, projetando seu resultado e geração de caixa para pagamento do endividamento, 

além de prosseguir e amplias suas atividades.  

Para a projeção do volume de receita no período de pagamento contemplado no 

plano foram consideradas as seguintes premissas: 

 Para formar a base de projeção de receitas foi considerada a média realizada 

atualmente e o planejamento comercial que vem sendo executado desde o 

pedido de recuperação judicial; 

 O volume inicial projetado de receitas (R$ 600.000,00) está totalmente de acordo 

com a capacidade operacional da empresa, definido inclusive de forma 

conservadora, pois no ápice operacional as recuperandas foram capazes de 

trabalhar com receitas superiores à um milhão de reais, o que, sem dúvida, 

permite considerar uma majoração de receita no decorrer da consecução do 

plano; 

 Os preços dos custos, assim como dos recebimentos, contemplam um 

prognóstico de efeito inflacionário, ou seja, mesmo diante de uma projeção de 

longo prazo, há uma estimativa de indicadores futuros, o que apresenta-se mais 

adequado para a análise que se pretende, pois reflete melhor a realidade sobre 

os custos e despesas para garantir margens projetadas e encargos oferecidos.  

 O Fluxo De Caixa projetado suportará pagamentos do endividamento durante os 

10 anos. 
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Nos cenários propostos, com a reestruturação financeira, há expectativa para a 

quitação das dívidas em aberto, com a manutenção das atividades e real recuperação das 

empresas, dando continuidade à sua função social extremamente relevante.  

Se verificarmos a geração de caixa dentro de cada período, vide fluxo de caixa 

anexo, e considerarmos os pagamentos de tributos, do custo variáveis e fixos, créditos 

extraconcursais, constatamos que grande parte dos recursos gerados é voltado para o 

pagamento de despesas operacionais, custos de manutenção e credores obrigacionais 

(obrigações de entrega), sem as quais não é possível dar continuidade às atividades da 

empresa. 

Entretanto, considerando as premissas acerca do controle de despesas e a 

rentabilidade, verifica-se que a geração de receitas projetadas (SALDO OPERACIONAL 

ACUMULADO) é bem superior às despesas, razão pela qual se tem lastro de fluxo de caixa 

para operacionalizar o presente plano de recuperação.  

A C&Z Gestão, em seu PLANO DE REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA: 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO E RELATÓRIO GERENCIAL DE FLUXO DE CAIXA 

(PERÍODO DE 10 ANOS), projetou a reestruturação financeira através da geração própria 

de caixa, como forma de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira 

que as recuperandas vivem e como forma de permitir, ao final, a manutenção das fontes 

produtoras, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 

assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica 

(artigo 47, da Lei n° 11.101/2005). 

Assim, verifica-se nas projeções a evolução no controle administrativo-financeiro 

da empresa que, com a reestruturação financeira, e consequentes amortizações, culmina no 

adimplemento integral das dívidas após 108 MESES do início do cumprimento do plano, 

excetuando os 12 meses de carência. 

Analisando os demonstrativos projetados para os 10 próximos exercícios, de 

acordo com as médias levantadas junto aos sócios para o período base de janeiro/16 a 

abril/16, fazem-se as seguintes considerações: 

 O resultado da ATIVIVIDADE OPERACIONAL das empresas no DRE apresenta 

uma rentabilidade média de 3,50%, o que representa um resultado médio anual 

acumulado na ordem de R$ 685.250. Porém, excluindo o fator Depreciação, que 

não é indicador financeiro, a rentabilidade média aumenta, alcançado o 

percentual de 7,30%. 
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 A rentabilidade projetada para as empresas nos próximos 10 anos determina sua 

viabilidade operacional. 

 Os valores dos débitos das empresas com “Credores Concursais” está 

identificada na relação de credores e totaliza R$ 7.792.036,55 (Sete milhões, 

setecentos e noventa e dois mil, trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). 

Sugere-se um deságio de 25% e carência de 12 meses para o valor do principal. 

A remuneração proposta é de 0,5% a.m. Neste cenário o valor chegará ao 

montante de R$ 10.632.604,39 no final de 10 anos. 

 O FLUXO DE CAIXA projetado suportará pagamentos do endividamento no valor 

de R$ 11.450.000,00 durante os 10 anos. 

 De posse dos dados, expostos no Anexo I e II, baseados em projeções para os 

próximos 10 anos, as empresas demonstram que tem condições de alavancar 

seus índices financeiros e cumprir com pagamentos do seu endividamento de 

forma progressiva, apresentada no FLUXO DE CAIXA PROJETADO. 

Portanto, é fato inequívoco que as recuperandas têm condições de recuperar-se, 

senão vejamos: 

 Não há dúvida que a marca SELBACH tem tradição na região e no setor de 

esquadrias, com significativo rol de clientes importantes e com reconhecida 

qualidade nos serviços prestados; 

 As recuperandas, porquanto até o presente momento estão adimplentes com 

todas as suas obrigações; 

 As recuperandas possuem razoável situação patrimonial, composto por 

máquinas de alta tecnologia com condições de operar acima da capacidade hoje 

é desempenhada; 

 As recuperandas possuem uma estrutura administrativa e comercial razoável, e 

recentemente contrataram empresa especializada em consultoria empresarial a 

fim de implementar significativas mudanças de gestão, buscando sua 

profissionalização; 

 As recuperandas contam com ótima estrutura física que permite aumento no 

faturamento sem grandes investimentos; 

 O setor da construção civil está otimista e mostrando perspectivas de 

recuperação a partir de 2017; 

 A empresa é reconhecida pelas grandes empresas (clientes) como referência em 

qualidade e tem excelente reputação no segmento de esquadrias; 

 As recuperandas terão um estancamento do endividamento e das despesas 

financeiras em virtude do processo de Recuperação Judicial; 

 Mesmo com o elevado grau de endividamento que o grupo apresenta, o nível de 

geração de caixa é suficiente para que a empresa consiga cumprir com as 
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renegociações do endividamento operacional e financeiro previstos, bem como 

pagamento da Recuperação Judicial; 

 A lucratividade operacional apresentada pode ser alavancada via reduções de 

custos e melhorias de processos. 

Ademais, a reestruturação das empresas já foi delineada no tópico específico, 

onde restaram apontadas as medidas pertinentes para a superação da crise econômica, 

como exemplos: 

 Implantação imediata dos controles necessários para a tomada de decisão 

gerencial; 

 Metas de otimização de custos mensais, com o conseqüente controle da 

redução desses custos; 

 Metas de vendas e negócios, além da melhoria na margem, de modo a aumentar 

lucratividade operacional; 

 Renegociação de dívidas em condições especiais adequando os seus 

pagamentos com o fluxo de caixa atual, de modo a promover um fluxo de caixa 

positivo; 

 Estabelecimento de metas de vendas e negócios, além da melhoria na margem; 

 Profunda reestruturação na gestão da empresa. 

A administração das recuperadas está engajada neste esforço, de promover a 

reestruturação operacional e já deu início ao Plano de Recuperação visando reduzir seus 

custos operacionais e adequar sua estrutura ao novo patamar de receitas, custos e 

despesas.  

No que tange a reestruturação financeira, igualmente todos os esforços já estão 

sendo aplicados para que seja possível a sua concretização junto aos credores.  

Como conclusão, portanto, tem-se que a análise das projeções resultantes da 

reestruturação operacional e financeira demonstra um cenário de viabilidade para o 

pagamento da dívida, nas condições propostas. O esforço a ser despendido por todas as 

partes envolvidas é muito grande e exigirá forte empenho para que a execução deste plano 

seja bem sucedida.  

 

 



 

Página 29 de 47 

 

 

VII. DISPOSIÇÕES GERAIS AOS PAGAMENTOS E CLASSIFICAÇÃO DE TODOS OS 
CREDORES 

 

a) Novação 

Este Plano de Recuperação Judicial opera a novação de todos os créditos 

relacionados no edital que refere o art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2015 (ainda a ser 

consolidado), todos estabelecidos anteriores ao pedido de recuperação (13/06/2016), nos 

termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, e do inciso I, do artigo 360 da Lei 10.406/2002 

(Código Civil), obrigando o devedor e todos os credores a ele sujeitos. 

b) Credores Colaborativos ou Estratégicos 

Inequivocadamente, um dos grandes desafios de uma empresa em 

Recuperação Judicial é a obtenção de capital ou crédito com seus fornecedores.  

Ainda há uma desconfiança das instituições financeiras, grandes empresas e 

conglomerados, em suma, do mercado em geral, em dar crédito à empresa em processo de 

recuperação judicial.  

Sem dúvida alguma, crédito e dinheiro são elementos chave para o sucesso de 

uma recuperação judicial. Contudo, mesmo após uma década de vigência da lei, com muitos 

cases de sucesso, é certo afirmar que as empresas em Recuperação Judicial ainda 

necessitam conviver e tocar o negócio com o descrédito. 

Além disto, tendo em vista que as empresas em recuperação judicial não podem 

dar garantias a financiadores sem autorização judicial, e lembrando ainda que 

eventualmente a autorização judicial deve ser precedida de uma análise favorável do Comitê 

de Credores, fica claro que a missão de obtenção de crédito se torna um trabalho 

complicado, na medida em que a urgência da necessidade de capital ou crédito certamente 

não se coaduna com o tempo do deferimento do provimento judicial.  

Muitos consultores, advogados e doutrinadores chamam atenção para o que se 

chama de “espiral da morte”, como efeito do pedido de recuperação judicial e da 

conseqüência da falta de crédito.  
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Ora, o conceito que vem sendo adotado para empresas em recuperação judicial 

é o de que “investir é arriscado, fornecer é ainda pior”. Assim, a falta de um programa de 

benefícios exclusivos a fornecedores torna a sobrevivência durante o período de 

recuperação algo heróico.  

Diante desta situação, o Grupo Selbach neste plano se valerá do chamado “DIP 

finance” (debtor-in-possession financing) para sua reestruturação, ou seja, será tomadora de 

créditos novos junto aos seus próprios credores, dando a eles atrativos para a concessão de 

créditos, e potencialização da recuperação da empresa.  

A saída prevista neste plano é albergada pela legislação (debtor-in-possession 

financing), com risco mínimo para investidores. Protocolado o pedido de recuperação judicial 

na Justiça, esses financiamentos de vulto têm prioridade de quitação, inclusive no caso de 

falência da empresa. No modelo internacional (cases como o dos financiamentos do 

governo Norte-Americano às montadoras Chrysler e General Motors), os DIP financing têm 

privilégio sobre direitos reais já existentes. Extremamente caros, são vantajosos também 

para os credores da fase pré-recuperação, e são vistos com bons olhos por fornecedores, 

por emprestarem segurança ao negócio.  

De se destacar que, já no bojo do art. 67 da Lei 11.101/2005 há um exemplo 

claro deste espírito norteador do legislador, em possibilitar a utilização do DIP Financing, 

trazendo aludido instituto do Direito Falimentar Norte-Americano como meio de recuperação 

judicial, ao determinar que:  

“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 mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de 

falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.” 

A escassa doutrina acerca do mencionado art. 67 da LRF dispõe que, “como a 

lei visa estimular o fornecedor, credor do recuperando, a continuar fornecendo mercadorias, 

o artigo deve ser entendido de forma que venha a trazer proteção mais ampla ao 

fornecedor, em princípio magnânimo e de boa fé, que coopera para o bom resultado da 

recuperação”. (in BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação judicial de empresa 

e falência: Lei 11.101/2005 – comentada artigo por artigo. 11 ed.rev. atual. e ampl. São 

Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2016, p. 213.) 

Assim, este artigo da lei, ainda pouco comentado no Brasil, e desprezado pelas 

instituições financeiras, será uma das premissas do plano, especialmente nas disposições 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chrysler
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Motors
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de forma de pagamento, na medida em que a possibilidade de obtenção de crédito 

principalmente juntos aos fornecedores equilibrará o ciclo do caixa das recuperandas, 

especialmente no que se refere à recebíveis e contas a pagar.  

Os credores da classe II (com garantia), bem como das classes III e IV 

(quirografários e ME) poderão se habilitar para continuar o fornecimento de produtos e 

serviços, em condições reais de mercado, no que se refere a preço e prazos de entrega; 

logo, a proposta não tem fim apenas de paridade, mas também de respeito com todos os 

credores, eis que será aberto a toda coletividade dos credores.  

Para a habilitação, será necessário que o credor, ora chamado de CREDOR 

COLABORATIVO ou CREDOR ESTRATÉGICO, faça uma oferta por escrito às 

recuperandas, a qual, se atender as condições de mercado que possibilitem a parceria, será 

aceita e documentada na Recuperação Judicial, para publicidade de toda a coletividade de 

credores.  

Este CREDOR COLABORATIVO ou CREDOR ESTRATÉGICO será beneficiado 

na recuperação, sendo a ele revertido, na proporção creditícia repartida entre todos que 

aderirem a esta modalidade, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por semestre, a 

contar do encerramento do prazo de carência do plano de recuperação judicial (12 meses), 

isto é, duas vezes ao ano a partir do início dos pagamentos.  

Por óbvio, caso nenhum credor se interesse em ser parceiro das recuperandas, 

nos moldes deste plano, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) será utilizado 

exclusivamente como capital de giro do Grupo Selbach, até porque, sem os prazos e 

condições dos credores parceiros, dependerá do seu caixa para custeio de suas operações.  

O que se espera com esta cláusula do plano é dar oportunidade do benefício do 

DIP Financing a todos os credores, bem ainda, com isto, equalizar o fluxo de caixa das 

recuperandas, trazendo assim uma ferramenta eficaz para sua recuperação judicial.  

A intenção, portanto, é proporcionar um maior retorno para os credores do que o 

encerramento da empresa e uma liquidação de ativos. 

Destaca-se que os pagamentos respeitarão o princípio da proporcionalidade, ou 

seja, cada credor participará do recebimento deste pagamento, na mesma 

proporção/participação de seu crédito no quadro geral de credores consolidado. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Liquidation
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Ainda a respeito do tema, pertinente o estudo de FÁBIO ULHOA COELHO, em 

“O credor colaborativo na recuperação judicial” (In TOLEDO, P.F.C.S. e SÁTIRO, F. Direito 

das Empresas em Crise: problemas e soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 113-

115): 

“Exatamente em função da importância reservada pela lei às medidas de saneamento da 

crise em empresas de porte significativo, aqueles agentes econômicos que colaboram 

para o sucesso da tentativa acabam recebendo, em contrapartida à sua colaboração, 

justo tratamento benéfico. Entre os agentes econômicos que colaboram para que a 

tentativa de saneamento da empresa em crise possa ser bem sucedida, avulta, sem 

dúvida, aquele que concorda em conceder-lhe crédito, a despeito do risco de 

recuperação agravado.  

Se, neste cenário de total carência de crédito ou outras formas de apoio, alguém 

concorda em ajudar o empresário em dificuldades, ele está agindo de modo 

diametralmente oposto ao da generalidade dos demais agentes econômicos; e, no 

mínimo, pondo ao lado momentaneamente seus interesses imediatos, por acreditar que 

aquele gesto será decisivo para a recuperação da empresa do devedor e posterior 

satisfação da dívida. 

Deve-se atentar para a singularidade do gesto do credor colaborativo em razão de sua 

importância crucial para a tentativa de superação da crise naquela empresa - que 

interessa, muitas vezes, à própria economia local, regional ou nacional. Pode-se afirmar, 

sem receio algum de exagerar no dimensionamento dessa importância, que o credor 

colaborativo costuma ser a derradeira chance de se contornar a falência.  

O credor colaborativo assume um risco anormal, sensivelmente mais agravado do que o 

assumido pela generalidade dos concedentes de crédito que operam no mesmo 

segmento de mercado. Estando o tomador do crédito em sabido estado de crise, a 

probabilidade de inadimplência é muito elevada. Claro que o credor colaborativo aposta 

fortemente, ao contrário dos demais agentes, na superação da crise pelo devedor ou em 

alguma forma de recuperação de seu crédito.  

O credor colaborativo continua a ser um empresário em busca de lucro: se assume risco 

maior, é porque elabora cálculos mais ousados, não porque abdicou de sua essência 

capitalista. Mas, independentemente dos motivos que o animam, o credor colaborativo, 

ao assumir risco agravado, acaba adotando conduta que atende à gama dos interesses 

metaindividuais que gravitam em torno da continuidade da atividade econômica.” 

Em suma, o CREDOR COLABORATIVO ou CREDOR ESTRATÉGICO irá aderir 

a uma proposta adicional de aceleração de amortização, contribuindo de forma específica 

para a concretização dos fins da recuperação judicial, recebendo um tratamento 
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diferenciado que torna perfeita a aplicação do princípio “par condicio creditorum”, pois como 

“parceiro” que assume risco maior e aposta na recuperação da empresa, acaba também 

beneficiando direta e indiretamente todos os demais.  

c) Credores Obrigacionais (não sujeitos) 

A dificuldade econômica e financeira pela qual atravessa o empresário 

necessitado de recuperação pode não ser causada, exclusivamente, pela existência de 

obrigações pecuniárias vencidas e/ou vincendas, mas também pela existência de 

obrigações de dar ou de fazer. É justamente o caso das recuperandas. 

A nomenclatura aqui utilizada, isto é, CREDORES OBRIGACIONAIS, se 

confunde com a modalidade de crédito oriundo das esquadrias a serem fabricadas 

provenientes de vendas e contratos de prestação de serviços firmados, que encontram-se, 

de alguma forma, com o cronograma de entrega em atraso.  

De acordo com o laudo técnico-financeiro, as recuperandas possuem um 

passivo consistente em obrigações de dar/entregar que totalizam R$ 6.750.707,83 (seis 

milhões, setecentos e quarenta e dois, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e três 

centavos). 

Conforme acima destacado, devido ao fato de haver atraso nas entregas, se 

reconhece a existência de mora com o cliente, por isso sua denominação neste plano como 

credor (obrigacional) - como não poderia deixar de ser.  

O valor apontado (R$ 6.750.707,83) é positivado pelo preço nominal da venda 

(do contrato firmado assumido pelo comprador/cliente).  

Porém, deve ficar claro que, para efeitos de adimplemento, aquele valor não 

corresponde literalmente às despesas que as recuperandas terão para cumprir com esta 

dívida, pois, para tanto, deve ser observado apenas o custo da fabricação (matéria prima), 

pois a mão de obra (custo com empregados) e o próprio lucro do contrato já estão 

computados de uma maneira geral na contabilidade da empresa.  

Partindo dessas premissas, novamente utilizando-se de um patamar 

conservador, as recuperandas consideram que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) 

do total informado, isto é, R$ 3.375.000,00 refletem a realidade e a necessidade de receita 

para o cumprimento dessas obrigações junto aos credores.  
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Em que pese TODOS esses créditos terem constado na lista geral de credores e 

arrolados no Edital do art. 52, § 1º da Lei 11.101/05, publicado no DJE em 29/06/2016, após 

o pedido de recuperação e encaminhamento da relação de credores pelas recuperandas, 

tais créditos foram objetos de análises e consultas, inclusive com o Administrador Judicial, 

onde se chegou a um consenso de que os mesmos não integram o rol dos credores 

concursais.  

Para tal conclusão, é importante salientar que a conversão da obrigação de dar 

ou de fazer em obrigação pecuniária não ocorre de forma automática a partir do pedido de 

recuperação judicial feito pelas recuperandas, somente podendo se verificar a luz do art. 

499, do CPC/2015, pela escolha feita pelo próprio credor.  

A propósito: 

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o 

requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente 

Somado a isso, atinente às ações que demandam quantias ilíquidas (que não 

são diferente de uma obrigação de dar/entregar coisa), lecionam Osvaldo Anicetto Biolchi e 

outros, no sentido de que: 

 "Na antiga LF dispunha-se que teriam prosseguimento, com o síndico, as ações 

e execuções movidas antes da quebra em que se demandasse 'quantia ilíquida, 

coisa certa, prestação ou abstenção de fato'. A previsão do art. 6º, § 1º, da LRE 

estende-se à recuperação judicial. Por outro lado, a menção agora é feita 

exclusivamente aos casos em que não se pleiteia quantia certa e determinada, 

não mais se aludindo às outras hipóteses antes previstas, e que correspondem 

às execuções para a entrega de coisa e de obrigação de fazer e de não fazer. 

Estas não estão compreendidas na primeira, uma vez que se referem a 

pretensões bem diferentes. Fica-se sem saber se essas causas devem ou não 

prosseguir. É claro que a solução mais razoável é a que admite o 

prosseguimento, mesmo porque, não se cuidando de créditos sujeitos a 

concurso, não se pode vedar à parte o acesso ao Judiciário, pela via processual 

adequada" (in "Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência", 3a 

ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 22). 

Ou seja, diante desta situação, neste Plano de Recuperação cabe às 

recuperandas retificarem entendimento anterior de que os créditos oriundos de obrigações 
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de dar/entregar deveriam estar arrolados no Edital que lista os credores que se sujeitam aos 

efeitos da recuperação judicial, eis que, para tanto, dependeriam de um provimento judicial 

que transforme aquela obrigação de fazer em uma obrigação de pagar (tornando a dívida 

líquida). 

Ademais, deve se ter como norte que a empresa em recuperação judicial não 

pode negar-se a entregar bens que foram pagos (alguns parcialmente, é bom destacar).  

Logo, mesmo que o presente plano de recuperação não possa oferecer 

condições diferenciadas de pagamento, pois, como esclarecido, não há de forma automática 

a conversão de obrigações de dar/entregar em obrigações de pagar, cumpre às 

recuperandas destacarem que a amortização do passivo existente relativo aos Credores 

Obrigacionais seguirá um cronograma de entrega levando em consideração, 

essencialmente, o prazo de atraso da obrigação, a ser renegociado com cada um dos 

credores que se enquadrem nesta natureza (até mesmo porque o rol do artigo 50 não é 

taxativo, mas sim, meramente exemplificativo), sendo que a verba necessária para cumprir 

estas obrigações encontra-se diluída no fluxo de caixa projetado e atualmente executado 

pelas recuperandas. 

d) Créditos de pequeno valor  

Credores com créditos quirografários de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) terão 

fluxo diferenciado, com deságio no valor nominal idêntico ao demais credores (25%) e prazo 

de pagamento diferenciados dos demais credores da mesma classe (em até 48 meses).  

O intuito é o escoamento das dívidas de menor valor, proporcionando, por um 

lado, um tratamento desigual à mesma classe, mas que implique em uma isonomia frente as 

medidas de cada crédito, inclusive a fim de aliviar as contas no curso da recuperação, 

empreendendo concentração nas dívidas de maior relevância econômica, assegurando 

eficácia ao plano e aos próprios credores dentro de uma igualdade substancial.  

e) Extensão dos efeitos  

A homologação judicial do plano acarretará a automática, irrevogável e 

irretratável liberação e quitação de todos os garantidores, sejam estes solidários ou 

subsidiários e seus sucessores e cessionários, por qualquer garantia fidejussória, inclusive 

por força de fiança e aval, que tenha sido prestada à credores para assegurar o pagamento 

de qualquer dos créditos sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial.  
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As garantias fidejussórias remanescentes – novadas nos termos do Plano – 

acompanharão a dívida novada e serão liberadas mediante a quitação dos credores nos 

termos deste Plano, ao final do último ano de pagamento. 

Todos os gravames, ônus e garantias reais constituídos para assegurar o 

pagamento de um crédito (inclusive, mas não exclusivamente, hipotecas, penhores, 

alienações e outros), permanecerão em vigor, nos moldes e nos prazos fixados no Plano até 

o pagamento dos créditos de seus respectivos titulares e serão automáticas, incondicional e 

irrevogavelmente liberados mediante a quitação dos créditos nos termos deste Plano. 

Exceto se previsto de forma diversa neste Plano, os Credores não mais poderão, 

a partir da aprovação do Plano: (i) ajuizar ou prosseguir qualquer ação ou processo judicial 

de qualquer tipo relacionado a qualquer crédito anterior à data da distribuição do pleito 

recuperacional junto às Recuperandas e seus garantidores e avalistas; (ii) executar qualquer 

sentença judicial, decisão judicial ou sentença arbitral contra as Recuperandas, seus 

garantidores, desde que relativos a créditos existentes anteriormente á data da distribuição 

do pleito recuperacional, mesmo que referidos Créditos, à época da referida distribuição, 

ainda não estivessem liquidados, certos e exigíveis; (iii) penhorar quaisquer bens da 

Recuperanda para satisfação dos referidos Créditos; (iv) buscar a satisfação de seus 

Créditos ou quaisquer outros meios. Todas as execuções judiciais em curso em face da 

Recuperanda, seus sócios, funcionários, administradores, diretores, consultores, 

advogados, garantidores, devedores solidários ou não, desde que relativas a créditos 

existentes – mesmo que não liquidados, certos e exigíveis, à época da distribuição da 

presente recuperação, serão extintas e as penhoras e constrições existentes serão, em 

consequência, liberadas. 

f) Forma de pagamento  

A forma de pagamento sugerida é a realização de Documento de Crédito (DOC), 

Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou depósito em conta bancária, das quantias a 

serem calculadas de acordo com os encargos propostos neste plano, em conta bancária a 

ser indicada por cada credor de suas respectivas titularidades, no Brasil, em prazo mensal, 

servindo o comprovante de depósito como recibo a ser lançado na contabilidade das 

empresas recuperadas e comprovado nos autos. 

Nesta modalidade de pagamento, os credores deverão informar ao GRUPO 

SELBACH, por correspondência escrita endereçada à sede da empresa ou correio 

eletrônico (email) indicados no preâmbulo deste Plano (mediante confirmação de 

recebimento), as suas respectivas contas bancárias no Brasil. Caso o credor não forneça os 



 

Página 37 de 47 

 

seus dados dentro do prazo dos pagamentos, os valores devidos a este credor ficarão no 

caixa das recuperandas até que o credor os forneça, e serão pagos sem nenhum acréscimo.  

Entretanto, as recuperandas abrem a possibilidade do credor que entender por 

receber os pagamentos de outra forma indicar, neste caso, a forma que melhor lhe convier, 

sempre dentro dos ditames legais e mediante o fornecimento de recibo, ou ainda de acordo 

com meio de pagamento diverso autorizado judicialmente. 

g) Compensação  

As recuperandas poderão compensar eventuais créditos que tenham contra os 

credores e que estiverem vencidos com os valores das parcelas a eles devidas nos termos 

deste Plano. 

h) Leilão reverso 

Caso haja geração de caixa superior às previsões do Fluxo de Caixa anexo ao 

plano, poderá o Grupo Selbach promover LEILÃO REVERSO para pagamento dos créditos, 

que será preferencialmente trienal, porém, sem impedir que quando houver sobra de caixa 

ou desmobilização de ativos, se faça com periodicidade menor.  

Qualquer credor, sem discriminação de classe, poderá participar do Leilão 

Reverso, que será precedido de um comunicado das recuperandas a todos os seus 

credores, informando o valor que estará disponível para quitação dos créditos e o deságio 

mínimo admitido, bem como a indicação do local, data e horário para sua realização. 

Os credores interessados na participação do Leilão Reverso dos Créditos 

deverão encaminhar proposta para as recuperandas através de carta registrada, com aviso 

de recebimento (AR). 

Serão vencedores, os credores que oferecerem a maior taxa de deságio na data 

do Leilão Reverso dos Créditos.  

Caso o valor reservado para o pagamento dos créditos em leilão seja inferior ao 

valor do crédito do Credor vencedor do leilão, o Grupo Selbach poderá efetuar o pagamento 

parcial da dívida.  

Caso o Leilão Reverso de Créditos seja vencido por mais de um Credor e a 

soma dos respectivos créditos for superior ao valor destinado para o pagamento antecipado 
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do crédito, será efetuado um rateio entre os Credores vencedores, considerando-se como 

critério de rateio o número de credores vencedores, independentemente do valor e 

percentual do seu crédito frente a lista de credores.  

Não havendo Credores interessados em participar dos Leilões, os valores 

reservados ao pagamento antecipado dos créditos sujeitos a Recuperação Judicial, 

retornarão ao fluxo normal das operações das recuperandas. 

Esta possibilidade respeita não somente o princípio da isonomia, como também 

confere ao credor a possibilidade de receber antecipadamente seus valores, desde que com 

um deságio, e, ainda, não altera a forma de pagamento daqueles que não quiserem 

participar, haja vista que será utilizado apenas o excedente, ou seja, trata-se de uma forma 

justa de antecipação de pagamentos. 

i) Credores Trabalhistas  

Nesta classe não haverá qualquer distinção de tratamento, aplicando-se a todos 

os credores que se enquadrem na definição legal do art. 41, I, da LRF – e que assim 

estejam ou venham a ser habilitados no processo de recuperação judicial – identidade de 

condições de pagamento, conforme modelo a ser oportunamente detalhado no presente 

Plano. 

Salienta-se que, de acordo com a relação de credores apresentada pelas 

recuperandas, há somente um credor trabalhista, EDER FABIANO MACEDO, originário de 

dívida que foi objeto de acordo na reclamatória trabalhista.  

j) Credores com Garantia Real  

Nesta classe estão inseridos todos os créditos revestidos de garantias reais, 

limitados os valores, para fins de enquadramento nesta classe, àquele da própria garantia, 

como expressamente dispõem o art. 41, § 2º e o art. 83, II, da Lei 11.101/05.  

Nesta classe poderão inseridos todos aqueles credores que não constem da 

Relação de Credores do art. 7º, § 2º, da LRF, e venham a ser habilitados como credores 

com garantia real, ou ainda aqueles credores que, já estando habilitados na recuperação 

judicial, venham a ter a sua classificação alterada para constar como credores com garantia 

real. 
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[j.1.] Credores especiais com garantia real: serão considerados credores 

especiais aqueles que, enquadrados, na Classe II, aderirem à condição especial de 

recebimento do seu crédito como Credores Colaborativos.  

k) Credores Quirografários 

Os credores abrangidos pela Classe III (inciso III do art. 41 da LRF), 

independentemente de se haverem como quirografários, privilegiados ou subordinados, são 

subdividos como a seguir exposto.  

[k.1.] Titulares de crédito de qualquer natureza enquadrados na Classe III (art. 

41, III, da LRF), no valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais):  

[k.2.] Titulares de crédito de qualquer natureza enquadrados na Classe III (art. 

41, III, da LRF), com créditos superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que não estejam 

contemplados em qualquer espécie referida no item anterior.  

[k.3.] Credores especiais quirografários: serão considerados credores especiais 

aqueles que, enquadrados na Classe III, aderirem à condição especial de recebimento do 

seu crédito como Credores Colaborativos.  

l) Credores ME / EPP  

Os credores abrangidos pela Classe IV (inciso IV do art. 41 da LRF) são titulares 

de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

[l.3.] Credores especiais ME / EPP: serão considerados credores especiais 

aqueles que, enquadrados na Classe IV, aderirem à condição especial de recebimento do 

seu crédito como Credores Colaborativos. 

m) Síntese da subdivisão em classes e subclasses de credores 

Classe I – Créditos derivados da legislação do trabalho  

Classe II – Créditos com garantia real  

Classe III - Créditos Quirografários  

[III.1.] Titulares de crédito até R$ 10.000,00;  

[III.2.] Credores de qualquer natureza, titulares de crédito superior a R$ 

10.000,00;  

Classe IV - Créditos de Credores enquadrados como ME ou EPP 
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OBS: há que se considerar que poderão existir credores especiais, isto é, 

aqueles que, enquadrados nas Classe II, III ou IV, aderirem á condição especial 

de recebimento do seu crédito como Credores Colaborativos. 

 

VIII. FORMA DE PAGAMENTO DOS CREDORES  

 

Para que a proposta de pagamento seja viável se faz necessário que a mesma 

seja condizente com a capacidade de pagamento demonstrada pelas projeções econômico-

financeiras, sob pena de inviabilizar o processo de recuperação da empresa.  

Os créditos listados na Relação de Credores das recuperandas ainda poderão 

ser modificados, e novos créditos eventualmente poderão ser incluídos no Quadro Geral de 

Credores, em razão do julgamento de incidentes de habilitação, divergências, ou 

impugnações de créditos ou acordos.  

Se novos créditos forem incluídos no Quadro Geral de Credores, conforme 

previsto acima, os Credores receberão seus pagamentos nas mesmas condições e formas 

de pagamento estabelecidas neste Plano, de acordo com a classificação que lhes foi 

atribuída, sem direito aos rateios de pagamentos eventualmente já realizados. 

 

a) Credores Trabalhistas  

Há um único credor trabalhista arrolado no valor de R$ 12.000,00 (doze mil 

reais).  

Será dada prioridade ao pagamento deste Credor Trabalhista, conforme artigo 

54 da Lei 11.101/2005, onde receberá integralmente seus créditos, mensalmente, iniciando 

30 dias após a homologação pelo juízo do Plano de Recuperação Judicial, e findando no 12º 

(Décimo segundo) mês subsequente ao mesmo. 

Ressalta-se que havendo a inclusão de algum credor trabalhista ao longo do 

período do Processo de Recuperação Judicial, e sendo este sujeito aos efeitos da 

Recuperação Judicial, este novo credor trabalhista será pago em até 12 (doze) meses após 

a inscrição da dívida no Processo de Recuperação Judicial. 
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Quadro Resumo:  

 

CLASSE I – Credores Trabalhistas 

PAGAMENTO Integral 

CARÊNCIA Nenhuma  

PRAZO 12 meses 

REMUNERAÇÃO Juros 0,5% ao mês 

b) Credores com Garantia Real  

Para esta classe de Credores a proposta consiste no pagamento de forma 

igualitária dos créditos, aplicando deságio de 25% sobre o valor de face, com correção de 

juros de 0,5% ao mês sobre o valor da parcela a contar da data do primeiro pagamento, 

iniciando o pagamento no 13º (décimo terceiro) mês subsequente a homologação pelo juízo 

do Plano de Recuperação, e se estendendo, em pagamentos mensais e subsequentes, até 

o 120º (centésimo vigésimo) mês, último de previsões dos pagamentos, ou seja, os 

pagamentos serão feitos em 108 parcelas mensais, a iniciar após o prazo de carência de 12 

meses. 

Quadro Resumo:  

 

CLASSE II – Credores com Garantia Real 

PAGAMENTO Deságio de 25% 

CARÊNCIA 12 meses 

PRAZO 108 meses 

REMUNERAÇÃO Juros 0,5% ao mês 

 

c) Credores Quirografários  

Titulares de crédito até R$ 10.000,00 (dez mil reais): 

Para esta classe de Credores a proposta consiste no pagamento de forma 

igualitária dos créditos, aplicando deságio de 25% sobre o valor de face, com correção de 

juros de 0,5% ao mês sobre o valor da parcela a contar da data do primeiro pagamento, 
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iniciando o pagamento no 13º (décimo terceiro) mês subsequente à homologação pelo juízo 

do Plano de Recuperação, e se estendendo, em pagamentos mensais e subsequentes, até 

o 60º (sexagésimo) mês, ou seja, os pagamentos serão feitos em 48 parcelas mensais, a 

iniciar após o prazo de carência de 12 meses. 

Quadro Resumo:  

 

CLASSE III – Credores Quirografários 

Titulares de crédito até R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

PAGAMENTO Deságio de 25% 

CARÊNCIA 12 meses 

PRAZO 48 meses 

REMUNERAÇÃO Juros 0,5% ao mês 

Titulares de crédito superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais): 

Para esta classe de Credores a proposta consiste no pagamento de forma 

igualitária dos créditos, aplicando deságio de 25% sobre o valor de face, com correção de 

juros de 0,5% ao mês sobre o valor da parcela a contar da data do primeiro pagamento, 

iniciando o pagamento no 13º (décimo terceiro) mês subsequente a homologação pelo juízo 

do Plano de Recuperação, e se estendendo, em pagamentos mensais e subsequentes, até 

o 120º (centésimo vigésimo) mês, último de previsões dos pagamentos, ou seja, os 

pagamentos serão feitos em 108 parcelas mensais, a iniciar após o prazo de carência de 12 

meses. 

Quadro resumo:  

 

CLASSE III – Credores Quirografários 

Titulares de crédito superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

PAGAMENTO Deságio de 25% 

CARÊNCIA 12 meses 

PRAZO 108 meses 

REMUNERAÇÃO Juros 0,5% ao mês 
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d) Credores ME / EPP 

Para esta classe de Credores a proposta consiste no pagamento de forma 

igualitária dos créditos, aplicando deságio de 25% sobre o valor de face, com correção de 

juros de 0,5% ao mês sobre o valor da parcela a contar da data do primeiro pagamento, 

iniciando o pagamento no 13º (décimo terceiro) mês subsequente a homologação pelo juízo 

do plano de Recuperação, e se estendendo, em pagamentos mensais e subsequentes, até 

o 120º (centésimo vigésimo) mês, último de previsões dos pagamentos, ou seja, os 

pagamentos serão feitos em 108 parcelas mensais, a iniciar após o prazo de carência de 12 

meses. 

Quadro resumo:  

 

CLASSE IV – Credores ME / EPP 

PAGAMENTO Deságio de 25% 

CARÊNCIA 12 meses 

PRAZO 108 meses 

REMUNERAÇÃO Juros 0,5% ao mês 

 

IX. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS E EFICÁCIA DO PLANO  

 

a) Homologação do Plano  

Para todos os efeitos deste Plano, considera-se como data de homologação 

judicial do Plano a data da publicação no Diário Oficial da decisão judicial proferida, pelo 

Juízo da Recuperação, que conceder a recuperação judicial nos termos do art. 58 da Lei n. 

11.101/2005. 

b) Vinculação do plano  

O Plano, uma vez homologado pelo Juízo da Recuperação, vincula as 

recuperandas e todos os seus credores, bem como os seus respectivos cessionários e 

sucessores a qualquer título. 
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c) Extinção e suspensão das ações  

Os Credores não poderão ajuizar ou prosseguir ações ou execuções judiciais 

contra o Grupo Selbach e/ou seus garantidores Pessoas Físicas e Jurídicas, após a 

homologação judicial do Plano, ressalvadas a hipótese de inadimplemento de qualquer das 

obrigações estabelecidas no Plano. 

d) Alteração do plano  

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

antes do encerramento da recuperação judicial, por iniciativa do Grupo Selbach e mediante 

a convocação de AGC.  

A modificação de qualquer cláusula do Plano dependerá de aprovação das 

recuperandas e da maioria dos créditos presentes à eventual nova AGC, mediante a 

obtenção do quórum mencionado no art. 45, c/c o art. 58, caput e §1º, da 11.101/2005. 

Afora a situação de alteração após a homologação, as recuperandas, mesmo 

crendo que a forma proposta no presente Plano seja a melhor dentre as previstas em lei, 

reconhecem a possibilidade de outras formas alternativas de recuperação da empresa e de 

pagamento aos credores, as quais ainda podem ser propostas, alteradas ou mesmo 

viabilizadas na Assembleia Geral de Credores, observadas as disposições previstas na Lei 

11.101/05.  

Tais propostas deverão ter como pressuposto a efetiva recuperação da empresa 

e deverão atender aos princípios basilares da Lei 11.101/05, que são: a preservação da 

empresa, proteção dos trabalhadores e interesse dos credores. 

e) Evento de descumprimento do plano  

Este Plano será considerado como descumprido apenas na hipótese de atraso 

no pagamento de 04 (quatro) parcelas previstas neste Plano.  

O Plano não será considerado como descumprido se o atraso no pagamento não 

ocorrer por culpa exclusiva das recuperandas. 
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X. PASSIVO TRIBUTÁRIO  

Dentre as causas que levaram as sociedades à atual situação de crise 

econômico-financeira, evidencia-se também relevante endividamento tributário.  

Em que pese os débitos dessa natureza não estarem sujeitos à recuperação, 

foram previstos na Lei 11.101/05 alguns mecanismos para o seu tratamento jurídico.  

Dentre eles, pode-se referir a dispensa de apresentação de certidões negativas 

para que o devedor exerça suas atividades, bem como a concessão de parcelamento nos 

termos do Código Tributário Nacional e legislação ordinária específica.  

Objetivamente, no caso das recuperandas, o passivo tributário é composto por 

dívidas em sua grande maioria estaduais (ICMS), contendo também resquícios federais 

(PIS/Confis, IR, CSLL), algumas delas inclusive parceladas. 

No laudo e seus anexos está disposto no fluxo de caixa o pagamento dos 

impostos com base no lucro real, devidamente lançadas nas despesas dos custos varíaveis, 

ou seja, o fluxo projetado já contempla tais pagamentos.  

Assim, durante este processo recuperacional, tais contingências continuarão em 

acompanhamento, verificando, outrossim, a possibilidade de parcelamentos ordinários e/ou 

adesão ao REFIS, desde que cabíveis e adequados ao plano de pagamento das empresas.  

Ademais, em que pese no âmbito nacional e também de outros estados ainda 

não tenha sido editada legislação específica, existem precedentes judiciais resguardando o 

direito do devedor em recuperação judicial de dispor de condições especiais para o 

parcelamento de seus créditos tributários, inclusive, em determinadas condições, 

estabelecendo a competência do juízo de recuperação para tratar da matéria.  

Dessa forma, em se fazendo necessário, as recuperandas poderão avaliar a 

adoção de outras medidas para a administração de seu passivo tributário, que também são 

direcionadas pelo princípio da preservação da empresa, para fins da superação da situação 

de crise econômico-financeira, sem prejuízo das disposições deste plano de recuperação.  
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XI. QUITAÇÃO 

De tal forma, porquanto tenham recebido a totalidade do seu crédito, 

independentemente de forma ou bem atribuído, haverá a plena, irrestrita e total quitação das 

dívidas sujeitas à recuperação judicial, inclusive em relação a coobrigados solidários, 

subsidiários ou de regresso, extinguindo-se todas e quaisquer garantias de natureza real ou 

pessoal. 

 

XII. CONCLUSÃO 

O Plano de Recuperação Judicial como ora proposto atende os princípios da Lei 

n. 11.101/2005, no sentido da tomada de medidas aptas à recuperação financeira, 

econômica e comercial das recuperandas SELBACH ESQUADRIAS EIRELI e JOHN 

INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI-ME - GRUPO SELBACH. 

O plano cumpre a finalidade da lei de forma detalhada e minuciosa, sendo 

instruído com planilhas financeiras de fluxo de caixa, de probabilidade de pagamento aos 

credores. 

Salienta-se que o PRJ ora apresentado demonstra a viabilidade econômica das 

recuperandas através de diferentes projeções financeiras, que explicitam a sua viabilidade 

econômica, desde que conferidos os prazos e condições de pagamentos aos credores. 

Desta forma, considerando que a recuperação financeira da empresa é medida 

que trará benefícios à sociedade como um todo, através da manutenção e geração de 

empregos e riquezas ao país, somado ao fato de que as medidas financeiras, e de 

reestruturação de atividades, em conjunto, são condições que possibilitarão a efetiva 

retomada dos negócios, temos que, ao teor da Lei 11.101/2005 e de seus princípios 

norteadores, que prevê a possibilidade de concessões judiciais e de credores para a efetiva 

Recuperação Judicial de Empresas, temos o presente plano como a solução para a 

continuidade de seus negócios. 

O presente plano foi elaborado sob a égide da Lei n. 11.101/2005 utilizando-se 

os meios previstos no art. 50, e considerando que o disposto no art. 59 estende-se a todos 

os credores e demais pessoas a que se refere o parágrafo 1º do art. 49. Por outro lado, na 

hipótese de qualquer item ser considerado nulo, não tornará todo o documento nulo. 
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Cumpre ainda destacar que o Plano foi elaborado com premissas fornecidas e 

validadas pelas recuperandas, sendo que todos os relatórios gerenciais foram por elas 

aprovados.  

Como ressalva, informa-se que as projeções contemplam visões de longo prazo, 

podendo ser alteradas por situações que na ocasião da elaboração não eram previsíveis. 

Necessita, portanto, por meio deste pleito de Recuperação Judicial, no amparo 

na forma da Lei 11.101/05, de renegociação de prazo juntamente aos seus credores, 

conforme planilhas em anexo. 

Por fim, fica eleito o foro do Juízo da Recuperação Judicial para dirimir quaisquer 

controvérsias. 

Nestes termos, pedem deferimento 
 

São Sebastião do Caí-RS, 18 de agosto de 2016. 
 
 
 
Auro Thomás Ruschel 
OAB/RS 67.858 
 
 
 
Maite Cristiane Schmitt 
OAB/RS 64.572 
 
 
 
Cassius Zenon da Silva 
CRC/RS 78.889 
 
 
 
SELBACH ESQUADRIAS EIRELI  
(Rep. Legal: Sabrina Selbach John - CPF: 884.366.830-72) 
 
 
 
JOHN INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI-ME  
(Rep. Legal: Cristiano John - CPF: 782.329.290-49) 


