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EXMA. SRA.DRA. JUÍZA DE 
DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL DE VACARIA/RS 

PROPOSTA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –FASE POSTULATÓRIA 

PROCESSO N. 5001528-13.2020.8.21.0037 

ESTRUTURA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EMPRESA: 

João Luiz Maciel Machado – ME- EIRELE ( Evelin Transportes Nacionais e 
Internacionais ) 

Empresa responsável pela condução técnica da proposta do plano de recuperação 
judicial em fase postulatória: Senna Consultoria Empresarial, pessoa jurídica 
sob CNPJ n 26.665318/0001-85 com sede na cidade de Uruguaiana/RS e Caxias do 
Sul/RS. 

Calendário processual colacionado na manifestação sob evento n.32 apresentado 

pelo nobre Administrador Judicial Dr. Cristiano Antunes Rech OAB/SC 35.889: 
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1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Este documento foi elaborado em atendimento ao artigo 53 da lei 11.101/2005 

(nova Lei de Falências e Recuperações de Empresas) sob a forma de um Plano de 

Recuperação Judicial para Evelin Transportes Nacionais e Internacionais. 

As condições a seguir descritas atendem não só às exigências da Nova Lei de 

Falências e Recuperações de Empresas, mas também foram preparadas tendo em 

vista as mais modernas técnicas de administração e gestão empresarial. 

Sendo assim, a demonstração da viabilidade econômica, de que trata o art. 53, 

inciso II da Lei11.101/2005 é objeto do qual se observa a compatibilidade 

entre proposta de pagamento aos credores e a geração de recursos da empresa: 

Evelin Transportes Nacionais e Internacionais. 

2- EMPRESA 
2.1. APRESENTAÇÃO 
2.2. HISTÓRICO DA EMPRESA ATÉ O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
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Conforme se extrai do site da autora:www.etni.com.br, à história da empresa 

está originariamente vinculada ao empreendedor e caminhoneiro senhor João 

Luiz Maciel Machado, proprietário da autora, que com esforço e sacrifício 

pessoal ajudou o País a manter integralização social de recursos 

indispensáveis ao convívio em sociedade como alimentos e outros bens 

essenciais à construção nacional e internacional que somente o setor de 

transportes poderia alcançar em locais que o setor fluvial e Ferroviário não 

alcançava. Portanto são mais de 33 anos de atividades empresariais na qual 

nunca foi requisitado pedido de Concordatas ou de Recuperação Judicial, razão 

pela qual neste momento se faz imperiosa à concessão desta medida a fim de 

impedir que uma das empresas pioneiras de transportes rodoviários do país 

encerre suas atividades empresariais! 

 
2.3. CRISE ECONÔMICA FINANCEIRA DA EMPRESA 

 
À recuperanda vem sofrendo com a crise econômica atual no setor dos 

transportes há anos agravada principalmente com à paralisação dos 

caminhoneiros de 2017, pois o setor ficou vulnerável em face do alto custo 

operacional de combustível, pneus, pedágios além dos vários acidentes e 

roubos de vários caminhões  nos últimos 5 anos somado à vários processos 

trabalhistas que nas execuções judiciais levaram à bloqueios de valores e 

vendas judiciais de veículos da frota reduzindo à capacidade financeira da 

autora, posto que com os bloqueios Bacenjud e restrições  renajud na frota de 

caminhões e consequentes medidas de arrestos de veículos inviabilizou ‘as 

atividades da empresa, fazendo perder 80% de seus clientes de cargas, pois ~e 

notório no setor de transportes que ‘as empresas de seguro de cargas não 

autorizam o frete de cargas para empresas com estas restrições judiciais, 

visto que haverá prejuízos financeiros de ordem elevadas, caso uma carga 

fique apreendida em posto aduaneiro ou fiscal por força das medidas judiciais 

acima citadas, na qual houveram várias situações nessa linha para a 

recuperanda, que além de perder clientes que geravam o faturamento da empresa 

, perdeu credibilidade de mercado tornando mais difícil à captação de novos 

clientes e de bons funcionários (motoristas ). 

 

Além destas circunstâncias citadas, soma-se ainda no presente momento à forte 

crise financeira alavancada com à Pandemia do COVID 19 que atingiu de forma 

mundial todos os setores econômicos em flagrante conhecimento de todos.  
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3- FUNÇAO SOCIAL – EMPREGOS DIRETOS E SEUS REFLEXOS 

 

Aos longo dos anos contratou dezenas de funcionários e no fase de 

estabilidade financeira chegou a contratar mais de 10 funcionários em seu 

quadro de trabalhos, além de gerar serviços indiretos como: agentes de 

seguros nacional e internacional. 

Atualmente em face dos fatos acima narrados, encontra com quadro reduzido ao 

máximo, pois está com 60% de seus veículos parados sem poder contratar novos 

motoristas e pagar os insumos necessários para voltar a operar com à frota de 

veículos, conforme demonstra o quadro abaixo elaborado pelo nobre Dr. 

Cristiano Antunes Rech OAB/SC 35.889 na manifestação de evento n.22 dos 

autos: 
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Portanto para que a recuperanda mantenha às atividades empresariais e os 

empregos de seus funcionários atuais e volte a ter capacidade financeira de 

contratar novamente, não resta outra alternativa senão de Aprovação do 

presente instrumento de Plano de Recuperação Judicial postulado perante essa 

Assembleia Geral de Credores. 

 

4- PRINCIPAL PRODUTO 

Transporte de cargas nacional e internacional representa 100% do seu 

faturamento. 

5- PRINCIPAIS CLIENTES 

Atualmente ‘as empresas de cargas internacional para o Mercosul que 

terceirizam o frete  são os seus principais clientes respondendo por 85% do 

seu faturamento, os demais estão diversificando por varias transportadoras 

parceiras. 

6. PRINCIPAIS FORNECEDORES 

Formado por empresas de fornecimentos de peças, redes de pneus e postos de 

Combustíveis nos estados do Rio Grande do Sul/RS, São Paulo/SP, Paraná/PR, 

Santa Catarina/SC. 

7. ESTRUTURA DO ENDIVIDAMENTO 

Conforme artigo 49 da LFR, a estrutura do endividamento da Transportadora 

recuperanda condiciona a este PRJ as pessoas físicas e jurídicas mencionada 

pela lista de credores consolidada pelo Eminente Administrador Judicial (art. 

7* paragrafo 2*) ou por decisões judiciais futuras. São consideradas todas as 

dividas e obrigações existentes vencidas e / ou vincendas até o momento do 

ajuizamento do Pedido de Recuperação. 

7.1- Credores Concursais. 

A empresa Evelin Transportes Nacionais e Internacionais possui neste momento 

conforme Lista Definitiva de Credores utilizados para o Edital de Convocação, 

contendo  credores divido em 02 classes cujos créditos totalizam o valor de 

R$584.542,91 reais (quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta 

e dois reais com noventa e um centavos) que poderão sofrer alterações 

decorrentes de habilitações, divergências e impugnações de créditos 

reclamações trabalhistas, conforme demonstra o quadro abaixo elaborado pelo 

nobre Dr. Cristiano Antunes Rech OAB/SC 35.889 na manifestação de evento n.22 

dos autos: 
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A projeção de pagamentos elaborada para este PRJ tem como base os valores 

inicialmente relacionados sendo que eventuais divergências apresentadas na 

relação do Administrador Judicial ou no quadro geral de credores finalmente 

aprovado acarretara apenas na alteração das porcentagens destinadas aos 

credores. 

Havendo credito não relacionado pela empresa recuperanda ou pelo 

Administrador Judicial em razão de eventuais créditos não estarem revestidos 

de liquidez e certeza em discussão judicial, estes também estarão sujeitos 

aos efeitos da PRJ em todos os seus aspectos e premissas. 

7.2 Classe I – Credores Trabalhista 

No atual momento a empresa possui 04 processos de execução trabalhistas com 

dívidas líquidas com credores trabalhistas no montante de R$454.701,32 reais 

(quatrocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e um reais com trinta e 

dois centavos), representando 83% do total de endividamento. 

7.3 Classe III – Credores Quirografários 

Os titulares de créditos quirografários estão representados por apenas 17% do 

total de endividamento, na qual possui 01 credor bancário que soma dívida de 

R$91.403,22 reais ( noventa e um mil, quatrocentos e três reais com vinte e 

dois centavos), referente à limite de conta empresarial, na qual havia 
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recebido proposta de acordo extrajudicial deste credor com deságio de 70% 

sobre o valor devedor, na qual em face dos constantes bloqueios judiciais 

trabalhistas, ficou sem condições de aproveitar esse desconto oferecido via 

acordo bancário.  

8. ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE RECUPERAÇÃO 

8.1. INTRODUÇÃO 

O Plano de Recuperação Judicial tem por objetivo viabilizar, de acordo com a 

Lei 11.101/2005, a reestruturação financeira da Evelin Transportes Nacionais 

e Internacionais, preservando sua função social na comunidade brasileira, 

mantendo sua entidade geradora de bens, recursos, empregos (diretos e 

indiretos) e tributos. 

O Plano é focado na preservação dos interesses de seus CREDORES e na geração 

de empregos, estabelecendo as condições financeiras frente a atual situação 

da Empresa e de mercado, mantendo-se Firme ao Princípio da Preservação da 

Empresa sem lançar indevidamente os seus riscos da atividade empresarial e 

prejuízos sofridos para seus credores, a fim de que os membros da Assembleia 

Geral de Credores (AGC) aprove no mínimo por maioria absoluta à presente 

proposta de (PPC) sem objeções a fim de que seja posteriormente homologada 

para os devidos fins legais à recuperação judicial postulada.  

8.2. Dos meios Empregados na Recuperação. 

O plano prevê a recuperação da Transportadora por meio das seguintes práticas 

operacionais. 

(1) Reestruturação do endividamento com estabelecimento de prazos e custos 

compatíveis com a sua atual atividade; 

(2) Venda ou arrendamento de ativos para melhorar a gestão da operação e ou 

levantamento de recursos para reforçar o capital de giro da Empresa. 

(3) Venda parcial ou total do controle societário para permitir a 

continuidade de suas atividades sob o controle de investidor com maior 

capitalização maior acesso a financiamento e/ou melhores meios de garantir o 

crescimento e lucratividade da empresa; 

(4) Possibilidade de capitalização de créditos de credores quirografários; 

(5) Realização de alianças estratégicas com outras empresas do setor de 

transportes buscando o aumento ou sustentação dos volumes de faturamento 

mensal, ou trabalhando com fretes retornos aproveitando a capacidade 

disponível. 
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8.3. Da Venda de Ativos. 

Premissa fundamental da recuperação econômico-financeira da Evelin 

Transportes Nacionais e Internacionais é a disponibilidade de capital de giro 

para sua operação. A crise financeira verificada pela perda de seus 

principais clientes, levou a empresa a perder credito pois todos os valores 

depositados em conta corrente da empresa foram bloqueados judicialmente na 

execuções trabalhistas, assim o prazo de pagamentos de fornecedores que era 

de 45 dias foram reduzidos à zero implicando na necessidade de compras a 

vista de abastecimento nos postos de combustível de diesel, na qual os fretes 

que recebe são na maioria pagos somente um adiantamento e o saldo para 90 

dias a receber ficando inviável toda à cadeia produtiva da empresa e 

pagamentos de fornecedores. 

Para ajudar a financiar o capital de giro o atual acionista poderá alienar 

bens ou participações acionarias que possuem em outras empresas ou no seu 

patrimônio particular visando  capitalizar a empresa recuperanda, na qual 

segue em anexo o bem imóvel particular do proprietário da empresa sob 

matrícula n. 33.474 registrada no R.I de Uruguaiana avaliada em valor 

superior ao total das dívidas conforme Laudo de Avaliação realizado por 

empresa técnica Agromais na qual foi juntado em processo de execução 

trabalhista e ação anulatória de dívida, na qual o empresário tentará vender 

o imóvel visando o pagamento antecipado do plano de pagamento. 

8.4 Novos Créditos 

A Evelin Transportes Nacionais e Internacionais poderá tomar novas linhas de 

credito para viabilizar o financiamento de seu capital de giro e crescimento. 

Conforme previsto em Lei, tais créditos novos serão prioritários em relação 

aos Créditos do Plano. 

A empresa recuperanda poderá realizar operações de descontos de seus 

recebíveis ou utilizar seus recebíveis, estoques e demais ativos como 

garantia para novas linhas de credito, razão em que para o sucesso desta 

captação de créditos via venda de recebíveis é necessário o levantamento de 

bloqueios judiciais e de protestos e restrições de crédito. 

Assim, também poderá contratar fianças bancarias, cartas de créditos ou 

outros instrumentos que sirvam de garantia para a obtenção de credito com 

outras instituições financeiras ou fornecedores de forma a viabilizar seu 

capital de giro. 
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8.5 Arrendamento da Empresa 

A recuperanda  poderá buscar Investidor interessado em arrendar a sua 

capacidade produtiva ou parte, marca e ou know-how de formar a tornar uma 

operação para tal investidor, sendo renumerada por tal atividade e uso de 

marca e know-how. 

Nesse caso, na hipótese da Evelin Transportes Nacionais e Internacionais 

continuar existindo como pessoa jurídica visando apenas à gestão de tal 

contrato de arrendamento e de seus passivos, a recuperanda ainda deverá 

manter estrutura administrativa compatível com tal atividade, na qual  o 

resultado liquido deste arrendamento será distribuído aos credores da Empresa 

na medida cabível até a amortização total dos créditos. 

 

Nesta hipótese de arrendamento o resultado liquido do arrendamento deverá ser 

utilizado para os saldos devidos aos credores da Evelin Transportes Nacionais 

e Internacionais com a seguinte ordem de preferencia: 

(1) Primeiro para a amortização dos saldos devidos para a classe de Créditos 

Trabalhistas, na razão de seus créditos dentro dessa classe de credores até o 

total de pagamento desta classe; 

(2) Com a quitação do saldo previsto acima em “1”, tal recurso do 

arrendamento será destinado à classe de credores Quirografários, na razão de 

seus créditos dentro dessa classe. 

No caso de Arrendamento, o cronograma de pagamento e ordem de pagamento 

definido acima poderá ser alterado mediante negociação com o Investidor em 

decorrência da nova capacidade de pagamento da Empresa e aprovação em 

Assembleia de Credores. 

8.6 Venda da Empresa 

A Transportadora recuperanda poderá buscar Investidor interessado na 

aquisição parcial ou total do controle societário da Empresa, caso em que irá 

alterar de EIRELE para uma sociedade empresária Ltda com alteração no seu 

quadro societário. Nesse caso o valor ofertado pela empresa e aprovado em 

Assembleia de Credores será destinado ao pagamento dos credores até o limite 

de seus créditos. A Amortização dos saldos devidos aos credores da Evelin 

Transportes Nacionais e Internacionais poderá ocorrer conforme a seguinte 

ordem de preferência: 

(1) Primeiro para a amortização dos saldos devidos para a classe de Créditos 

Trabalhistas, na razão de seus créditos dentro dessa classe de credores até o 

total de pagamento desta classe; 



Escritórios: 

Uruguaiana – RS: R. General Canabarro n. 3381, CEP : 09505-430, em Frente ao Complexo Judicial 

Caxias do Sul-RS: Av. Therezinha Pauletti Sanvitto 208,Edifício Vittorio Corporate, Sala 903 

Bairro  villagio Iguatemi,em frente ao Shopping Iguatemi  

www.sennaadvocacia.com.br  
 

11

(2) Com a quitação do saldo previsto acima em “1”, tais recursos da venda, 

será destinado à classe de credores Quirografários, na razão de seus créditos 

dentro dessa classe. 

Caso o valor de venda seja insuficiente para o pagamento total dos credores 

ao aprovar a transação de venda em Assembleia de Credores estes estarão dando 

quitação total da dívida não sendo cabível a cobrança de qualquer excedente. 

8.7 Adiantamento e Fomento 

Diante da dificuldade de fornecimento para garantir a continuidade da 

operação da Evelin Transportes Nacionais e Internacionais,  ela poderá 

realizar adiantamentos e fomentos a seus fornecedores credores ou na 

recuperação judicial, de forma a viabilizar a continuidade da operação 

comercial da empresa. 

9. PLANO DE PAGAMENTO 

PROPOSTA AOS CREDORES 

Novação – Todos os créditos são novados por este Plano. Os créditos novados, 

após a aplicação das condições previstas no Plano, constituirão a denominada 

Dívida Reestruturada. 

Quitação – Os pagamentos realizados na forma estabelecida neste Plano 

acarretarão a quitação plena, irrevogável e irretratável, de todos os 

créditos novados de acordo com este Plano, de qualquer tipo e natureza contra 

a Recuperanda, inclusive, mas não exclusivamente, juros, correção monetária, 

penalidades, multas e indenizações quando aplicáveis. Com a ocorrência da 

quitação, os Credores serão considerados como tendo quitado, liberado e/ou 

renunciado todos e quaisquer créditos, e não mais poderão reclamá-los contra 

a Recuperanda, seus diretores, acionistas, sócios, funcionários, 

representantes, sucessores, cessionários e garantidores.  

O pagamento de eventuais créditos trabalhistas nos termos previstos neste 

Plano acarretará, também, a quitação de todas as obrigações decorrentes dos 

contratos de trabalho e/ou da legislação trabalhista. 

Este Plano de recuperação propõe a concessão de prazos e condições especiais 

para pagamento das obrigações vencidas, conforme prevê o art. 50 da Lei 

11.101/2005. 

O presente plano PRJ foi elaborado em consonância aos artigos 53 e 54 da LFR, 

no intuito de manter a sua atividade de operação, função social, geração de 

emprego, renda e principalmente a liquidação de seus débitos juntos aos 

credores, respeitando a viabilidade econômica e o fluxo de pagamento. 
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Todos os esforços de direcionamento da gestão da Evelin Transportes Nacionais 

e Internacionais conforme demonstrado no decorrer deste PRJ, projetam o 

desejo de se recuperar-se sendo para tanto necessário um reescalonamento no 

pagamento das dividas relacionadas e a diminuição de seus encargos, de modo a 

viabilizar o cumprimento de tais obrigações com a recomposição do fluxo de 

caixa necessário, a saber: 

9.1 Credores Trabalhistas 

Como demonstrado nos autos e confirmado pelo nobre Administrador Judicial, os 

créditos trabalhistas correspondem à 87% da dívida, sendo à principal causa 

do desequilíbrio financeiro da Evelin Transportes Nacionais e Internacionais, 

pois os constantes bloqueios judiciais, arrestos, renajud, bacenjud 

inviabilizou o capital de giro da empresa e sua capacidade de adquirir novos 

clientes, fazendo com que viesse ao contrário, perder os poucos clientes que 

possuía até meados de 2014. ( momento em que as reclamatórias se 

transformaram em execuções trabalhistas ). 

 

Conforme demonstrado nos autos no evento 01, sob comprovante 

n.20(demonstrativo de prestação de serviços levantadas em 31/12/2016, se 

constata que de jan/dez de 2016 à media de faturamento da empresa recuperanda 

não ultrapassou R$17.000,00 reais ao mês. 

 

O demonstrativo de prestação de serviços levantadas em 31/12/2017, informada 

no evento 01, sob comprovante n.21 informa que à media de faturamento de 

jan/dez de 2017 reduziu para média de R$14.000,00 reais ao mês. 

 

Igualmente o demonstrativo de prestação de serviços levantadas em 31/12/2018, 

informada no evento 01, sob comprovante n.22 informa que à media de 

faturamento de jan/dez de 2017 reduziu para média de R$12.000,00 reais ao 

mês, apontando os reflexos sofridos pela perda de clientes, ausência de 

capital de giro, ausência de aportes bancários e perda de clientes em face 

das constantes medidas judiciais de arrestos, bloqueios renajud que 

indiretamente trouxeram prejuízos para os proprietários de cargas que não 

raras vezes ficaram semanas retidas na Aduana brasileira por força de ordem 

judicial impedindo à liberação do veículo para viagem. 
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No presente momento à empresa Evelin Transportes Nacionais e Internacionais, 

se encontra com decrescente mesma média de faturamento impotente para suprir 

às dívidas existentes, adquirir novos veículos para renovação da frota, 

contratar novos funcionários e viabilizar lucro e dignidade para o 

proprietário da empresa que há mais de 33 anos se dedica no ramo do 

transportes nacionais e internacionais. 

A média de faturamento atual acima apontada pelo nobre Administrador Judicial  

Dr. Cristiano Rech, no seu relatório apresentado sob evento n.41, aponta um 

faturamento à uma média de R$ 17.000,00 reais de faturamento, conforme  

gráfico abaixo elaborado pelo nobre Administrador Judicial desenhando o atual 

cenário de fragilidade econômica da empresa recuperanda: 

 

Portanto, considerando que 87% dos créditos são de Classe I no valor de 

R$454.701,32 reais, e considerando o cenário atual, seria  praticamente 

inviável para a Evelin Transportes Nacionais e Internacionais conseguir pagar 

esse valor com base no  prazo do art.54 da Lei n. 11.101/2005, na qual seria 

mais viável para a recuperanda ingressar desde o início requerendo sua 



Escritórios: 

Uruguaiana – RS: R. General Canabarro n. 3381, CEP : 09505-430, em Frente ao Complexo Judicial 

Caxias do Sul-RS: Av. Therezinha Pauletti Sanvitto 208,Edifício Vittorio Corporate, Sala 903 

Bairro  villagio Iguatemi,em frente ao Shopping Iguatemi  

www.sennaadvocacia.com.br  
 

14

própria falência como lhe confere à lei, razão em que os créditos 

trabalhistas não seriam pagos nesse limite de prazo máximo de 12 anos após a 

homologação do acordo e sim na forma do art. 83 desta lei, na qual os 

credores receberiam o valor máximo de pagamento de até o limite de 150 

salários mínimos por credor, na qual somente haveriam de receber novamente se 

houvesse valores disponíveis para pagamento do saldo devedor seguindo à regra 

de pagamento estipulada nesse Diploma Legal . 

Porém, visando à Preservação da empresa  Evelin Transportes Nacionais e 

Internacionais, visando manter os empregos e gerar possibilidade de novas 

contratações de motoristas como antes ocorrido no passado, o proprietário da 

empresa recuperanda, propõe que seja concedido o pagamento deste saldo 

devedor da seguinte forma: 

Os credores trabalhistas Classe I, acima serão pagos segundo as seguintes 

condições. 

Prazo: 12 meses após à homologação do PRJ, para pagamento total do saldo 

devedor trabalhista,na qual o proprietário da empresa irá colocar para venda 

no mercado imobiliário um imóvel rural de sua propriedade sob denominação de 

“Estância Verdejo” sob matrícula n. 33.474 registrada no R.I de 

Uruguaiana/RS, contendo Área: 514.900 m² ou 51,49 hectares, localizada na 

Sesmaria do Imbaá - 1° Distrito- Uruguaiana – RS, na qual segue Laudo de 

Avaliação realizado pela empresa Agromais na data de 25/08/2014 apontando o 

valor total da terra nua na ordem de R$ 823.840,00 e benfeitorias no valor R$ 

207.300,00, perfazendo valor total de R$ 1.031.140,00  ( hum milhão e trinta 

e um mil reais com cento e quarenta reais )do imóvel Estância Verdejo, cujo 

laudo segue anexo. 

Carência: 03 meses após à homologação do PRJ, a fim de que seja depositado o 

percentual de 30% do faturamento líquido da empresa a fim de amortização do 

saldo devedor até que seja pago o saldo total da dívida com à venda do imóvel 

acima identificado. 

Atualização do débito: atualização monetária pelo IGPM a partir da 

homologação do PRJ, com incidência de juros mensais de 1% ao mês até efetivo 

pagamento que poderá ocorrer em data anterior ao prazo acima noticiado,pois 

assim que for vendido o imóvel acima citado será providenciado o imediato 

pagamento do saldo devedor de Classe I dos créditos trabalhistas. 
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9.2 Credores Quirografários 

Os credores quirografários acima serão repagos segundo as seguintes 

condições. 

Prazo: 72 meses 

Carência: 12 meses 

Correçao Monetaria; TR – Taxa Referencial do Banco Central do Brasil 

Juros: 4% ao ano Deságio: 40% no valor da divida, pois  o credor Bradesco já 

havia oferecido à empresa Evelin Transportes Nacionais e Internacionais a 

possibilidade de acordo extrajudicial e judicial destes valores com descontos 

na ordem de 80% sobre o valor da dívida. 

A carência, juros, correção monetária e o inicio do pagamento começara a 

contar após a aprovação e homologação do plano pelo competente juiz da 

recuperação judicial. 

Pagamento à vista : Em caso de ser concedido deságio de 80% sobre o valor da 

dívida apontada, como já oferecida em data anterior pela credora bancária, a 

empresa Evelin Transportes Nacionais e Internacionais irá promover o 

pagamento à vista deste saldo no prazo máximo de 30 dias após homologação do 

PRJ. 

 

10- Compensações de Créditos 

A Evelin Transportes Nacionais e Internacionais poderá a seu critério pagar 

quaisquer débitos por meio de compensação de créditos de qualquer natureza. 

Neste caso a compensação extinguira ambas as obrigações até o limite do menor 

valor. A não compensação ora prevista não acarretara a renuncia ou a 

liberação por parte da Evelin Transportes Nacionais e Internacionais de 

quaisquer créditos que possa ter contra os credores. 

 

11 – Governanças Corporativas e Administração 

Sujeito às limitações previstas no plano, a Evelin Transportes Nacionais e 

Internacionais tem o direito e a faculdade de desenvolver suas atividades e 

de realizar todos os atos consistentes com seu objeto Social, sem a 

responsabilidade de previa autorização da Assembléia de credores e /ou do 

Juízo da Recuperação Judicial. 
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12- Distribuição de Lucros e Dividendos 

A Evelin Transportes Nacionais e Internacionais não poderá distribuir lucros 

e dividendos nos primeiros 2 anos do cumprimento do Plano e a partir do 

terceiro ano mediante cumprimento dos termos aqui expressos poderá começar a 

distribuir dividendos, desde que o mesmo valor equivalente, correspondente a 

distribuição de lucros e dividendos seja disponibilizado aos credores para 

aceleração da amortização do saldo de divida do Plano. 

13- Cessões de créditos 

Os credores poderão ceder seus créditos, total ou parcialmente a outros 

credores ou a terceiros e tal cessão produzira efeitos desde que a Evelin 

Transportes Nacionais e Internacionais seja informada, os cessionários 

recebam e confirmem o recebimento de uma copia do Plano, reconhecendo que o 

credito cedido estará sujeito as condições e disposições deste Plano. 

14- GARANTIAS PESSOAIS 

14.1. LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS 

Liberação das Garantias. A Homologação Judicial do Plano não implicará, de 

forma automática na liberação e quitação de todos os garantidores, solidários 

e subsidiários, e seus sucessores e cessionários, por qualquer 

responsabilidade derivada de qualquer garantia fidejussória, inclusive, mas 

não exclusivamente, por força de fiança e aval, que tenha sido prestada a 

Credores para assegurar o pagamento de qualquer Crédito. As garantias 

fidejussórias remanescentes serão liberadas mediante a quitação dos Créditos 

nos termos deste Plano. 

14.2. DIREITO DE REGRESSO DOS GARANTIDORES 

Os garantidores que pagarem quaisquer valores aos Credores, antes ou depois 

da Homologação Judicial do Plano, sub-rogar-se-ão no seu Crédito, mas 

receberão nos termos, valores, prazos e forma estabelecidos pelo Plano para o 

pagamento do Crédito sub-rogado. 

15. GARANTIAS REAIS 

15.1. LIBERAÇÃO DE GARANTIAS REAIS 

Todos os gravames, ônus e garantias reais e fiduciárias sobre bens e direitos 

do patrimônio da Recuperanda, constituídos para assegurar o pagamento de um 

crédito (inclusive hipotecas, penhores e alienação fiduciária em garantia), 

permanecerão em vigor até o pagamento dos Créditos de seus titulares nos 

termos deste Plano e serão automáticas, incondicional,irrevogavelmente 

liberados mediante a quitação dos Créditos nos termos deste Plano. 
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15.2. RENOVAÇÃO DE PENHOR DE RECEBÍVEIS E/OU TITULOS DE 

CRÉDITO 

Os credores detentores de penhor de recebíveis e/ou títulos de crédito que 

não aceitarem a liberação de suas garantias reais terão seus recebíveis e/ou 

títulos de crédito renovados pela Recuperanda ou, na impossibilidade de 

renovação, substituídos por avais ou fianças, sendo vedada a retenção do 

produto financeiro de sua liquidação nos termos do artigo 49, parágrafo 5º, 

da Lei 11.101/05. 

 

16- PÓS – HOMOLOGAÇÃO – EFEITOS DO PLANO 

16.1. VINCULAÇÃO DO PLANO 

As disposições do Plano vinculam a Recuperanda e seus credores, e os seus 

respectivos cessionários e ou sucessores, a partir da homologação judicial do 

plano. 

16.2. CONFLITO COM DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

Na hipótese de haver conflito entre as disposições do plano e aquelas 

previstas nos contratos celebrados com quaisquer credores anteriormente ao 

pleito recuperacional, em relação à quaisquer obrigações da Recuperanda, 

sócios, administradores e ou garantidores (avalistas,fiadores e devedores 

solidários), especialmente, mas não exclusivamente, as de dar, fazer, não 

fazer, as disposições contidas no plano deverão, sempre, prevalecer. 

16.3. PROCESSOS JUDICIAIS 

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

a partir da aprovação do plano: 

I - Ajuizar ou prosseguir em qualquer ação ou processo judicial de qualquer 

tipo relacionado a qualquer crédito contra a Recuperanda; 

II - Executar qualquer sentença judicial, decisão judicial ou sentença 

arbitral contra a Recuperanda relacionada a qualquer crédito; 

III - Penhorar quaisquer bens da Recuperanda; 

IV - Criar, aperfeiçoar ou executar qualquer garantia real sobre bens e 

direitos da Recuperanda; 

V - Reclamar qualquer direito de compensação contra qualquer crédito devido à 

Recuperanda com seus créditos e 

VI - Buscar satisfação de seus créditos por quaisquer outros meios. Todas as 

execuções judiciais em curso face à Recuperanda relativa aos créditos 

sujeitos aos efeitos da recuperação (todos oscréditos cujos fatos geradores 
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tenham ocorrido antes da distribuição do pleito recuperacional,mesmo que 

consolidados depois dele) serão extintas, e as penhoras e constrições 

existentes serão, em consequência, liberadas, o mesmo se aplicando face aos 

garantidores, devedores solidários, avalistas e ou fiadores da Recuperanda. 

17. MODIFICAÇÃO DO PLANO 

Modificação do Plano. Aditamentos, alterações ou modificações ao plano 

poderão ser propostas pela Recuperanda, vis à vis com a evolução do seu 

desempenho, consoante previsões expressas no plano, o que poderão ocorrer a 

qualquer momento após a homologação judicial do plano, desde que: 

I - Tais aditamentos, alterações ou modificações sejam submetidas à votação 

soberana em Assembléia de Credores; 

II - Sejam aprovadas pela Recuperanda; 

III - Seja atingido o quórum de aprovação exigido pelos artigos 45 e 58, 

caput e parágrafo primeiro, da Lei 11.101/05. 

18. EVENTO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO. 

Este plano será considerado descumprido apenas na hipótese de mora, assim 

considerada o não pagamento cumulativo de duas parcelas consecutivas 

previstas no plano ou se após o prazo de 12 meses para a quitação total do 

saldo devedor dos créditos trabalhistas não for pago conforme avençado. 

A mora só restará caracterizada se, vencida a parcela, a Recuperanda for 

notificada pelo(s)Credor(es), com prazo de 30 dias para purga da mora. 

A notificação só será considerada válida se for endereçada para o endereço da 

sede da Recuperanda, aos cuidados dos seus representantes legais, com cópia 

confirmatória para o Dr. Marcio Andre Senna/OAB/RS 49.104 sob 

email:Senna@sennaadvocacia.com.br . 

19. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do Plano de Recuperação Judicial, previsto na LFR é permitir que 

as empresas com dificuldades financeiras mantenham seus postos de trabalho 

gerando emprego e renda retornando sua participação competitiva na economia. 

Os benefícios a serem atingidos com a recuperação não serão exclusividade dos 

sócios, administradores, credores e funcionários, mas principalmente, da 

sociedade como um todo. 

Ressalta-se que este PRJ é embasado em perspectivas futuras e muito embora 

partam de premissas realistas, não é possível garantir que ocorrerão. Assim 

se porventura as projeções efetuadas se mostrarem superestimadas ou 

subestimadas ensejarão revisões para a sua adequação a realidade do momento e 

dos pagamentos propostos.   
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De inicio este PRJ determina a introdução de um regime de “low cost” a ser 

seguido e implantado por toda a empresa onde serão explicitadas medidas de 

contenção de custos viáveis no âmbito das atividades da Evelin Transportes 

Nacionais e Internacionais, notadamente visando o restabelecimento de 

crescimento diante da situação que se encontra. 

Como a solução a premente necessidade de composição de caixa e de 

alongamentos do perfil da divida, propõe-se a carência citada, para inicio 

dos pagamentos, com redução dos encargos financeiros. 

Com a adesão dos credores e homologação deste PRJ haverá suspensão de todas 

as ações e execuções movidas contra a Recuperanda e seus garantidores que 

tenham por objetos créditos anteriores ao Pedido de Recuperaçao Judicial, de 

modo a preservar a empresa possibilitando a sua plena reestruturação. 

Baseada nas ações tomadas e nas estratégias sugeridas para a reestruturação 

apontadas, a Evelin Transportes Nacionais e Internacionais será capaz de 

realizar suas operações como uma empresa viável e lucrativa. 

Acreditamos que todos os credores terão maiores benefícios com a 

implementação deste plano de recuperação, uma vez que a proposta aqui 

analisada não agrega nenhum risco adicional aos credores.  

Desta forma informamos que após o cumprimento dos art. 61 e63 da Lei 

11.101/2005, a suplicante compromete-se a honrar com os demais pagamentos no 

prazo e na forma de seu plano devidamente homologado. 

Sem prejuízo do cumprimento do PRJ aprovado a Recuperanda poderá buscar 

soluções junto a parceiros estratégicos. 

O Juízo da recuperação Judicial será o foro competente para dirimir toda e 

qualquer controvérsia ou disputa oriunda deste PRJ, até o encerramento do 

processo de recuperação. 

20. ANEXO 

Laudo de Avaliação sobre à “Estância Verdejo” sob matrícula n. 33.474 

registrada no R.I de Uruguaiana/RS, contendo Área: 514.900 m² ou 51,49 

hectares, localizada na Sesmaria do Imbaá - 1° Distrito- Uruguaiana – RS, 

realizado pela empresa Agromais na data de 25/08/2014 , sobre o imóvel de 

propriedade particular do representante da recuperanda a fim de garantir com 

à venda deste imóvel o integral pagamento do saldo devedor dos créditos 

trabalhistas.      
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Vacaria/RS, 20 de Agosto  de  2020. 

 

Pp. Márcio André Senna 

OAB/RS 49.104 

 


