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I. INTRODUÇÃO  
 

1.1 Definições 

Os termos utilizados no PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“PRJ”) têm os 

significados definidos abaixo: 

 

1.1.1 Administrador Judicial: Pessoa física ou jurídica nomeada pelo Juízo da 

Recuperação, nos termos do Capítulo II, Seção III, da Lei 11.101/2005; 

 

1.1.2 Alienação: É a transferência de domínio de bens de um indivíduo ou empresa 

para terceiros; 

 

1.1.3 Aprovação do PRJ: Para os efeitos do PRJ, considera-se que a aprovação do 

PRJ ocorre na data da Assembleia de Credores que o aprovar. Na hipótese de 

aprovação nos termos do Artigo 58, parágrafo 1º, da Lei 11.101/2005, 

considera-se a aprovação do PRJ na data da decisão que conceder a 

Recuperação Judicial; 

 

1.1.4 Assembleia Geral de Credores ou Assembleia de Credores: Assembleia 

nos termos do Capítulo II, Seção IV, da Lei 11.101/2005; 

 

1.1.5 Capital de Giro: É capital de trabalho, ou seja, o capital necessário para 

financiar a continuidade das atividades empresariais; 

 

1.1.6 Cisão: É a operação por meio da qual a empresa transfere parcelas do seu 

patrimônio para uma ou mais Sociedades constituídas para este fim ou já 

existentes, extinguindo-se a empresa cindida se houver versão de todo o seu 

patrimônio; 

 

1.1.7 Créditos: Todos os créditos e obrigações existentes na data do ajuizamento 

da recuperação judicial, sejam vencidos ou vincendos, estejam ou não sujeitos 

aos efeitos do PRJ, conforme constantes, quando for o caso, da Lista de 

Credores, com as alterações decorrentes de acordos celebrados entre as 

partes ou de decisões judiciais; 

 

1.1.8 Créditos Sujeitos ao PRJ ou Concursais: Créditos detidos pelos Credores 

Sujeitos ao PRJ; 

 

1.1.9 Créditos Não Sujeitos ao PRJ ou Extraconcursais: Créditos detidos pelos 

Credores Não Sujeitos ao PRJ; 

 

1.1.10 Créditos Trabalhistas ou Créditos da Classe I: Créditos detidos pelos 

Credores Trabalhistas; 
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1.1.11 Créditos com Garantia ou Créditos da Classe II: Créditos detidos pelos 

Credores que têm garantias reais; 

 

1.1.12 Créditos Quirografários ou Créditos da Classe III: Créditos detidos pelos 

Credores Quirografários; 

 

1.1.13 Créditos Quirografários – Categoria Parceiro: Créditos detidos pelos 

Credores Parceiros; 

 

1.1.14 Créditos Quirografários – Categoria Estratégicos: Créditos detidos pelos 

Credores Estratégicos; 

  

1.1.15 Créditos Quirografários – Categoria Geral: Créditos detidos por Credores 

Gerais; 

  

1.1.16 Credores: Pessoas, físicas ou jurídicas, que encontram-se na Lista de 

Credores apresentada pelo Administrador Judicial; 

 

1.1.17 Credores Sujeitos ao PRJ: Credores cujos direitos podem ser afetados pelo 

PRJ. Tais Credores são divididos no caso específico deste PRJ, para os efeitos 

de voto em Assembleia Geral de Credores, em três classes (Credores 

Trabalhistas, Credores com Garantia Real e Credores Quirografários); 

 

1.1.18 Credores Não Sujeitos ao PRJ: Credores cujo direito de tomar posse de bens 

ou de executar seus direitos ou garantias derivados de contratos, de acordo 

com o Artigo 49, Parágrafos 3º e 4º, da Lei 11.101/2005, tais como 

adiantamentos de contrato de câmbio para exportação, alienações fiduciárias 

em garantia ou contratos de arrendamento mercantil, dívidas tributárias ou 

fiscais, não é limitado ou de qualquer forma afetado pelas disposições do PRJ; 

 

1.1.19 Credores Trabalhistas ou Credores da Classe I: Credores sujeitos ao PRJ 

detentores de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de 

acidente de trabalho, nos termos do Artigo 41, I, da Lei 11.101/2005;  

 

1.1.20 Credores com Garantia Real ou Credores da Classe II: Credores sujeitos ao 

PRJ detentores de créditos que estão garantidos por bens reais, nos termos do 

Artigo 41, II, da Lei 11.101/2005;  

 

1.1.21 Credores Quirografários ou Credores da Classe III: Credores sujeitos ao 

PRJ detentores de créditos quirografários, geralmente privilegiados e 

subordinados, nos termos do Artigo 41, III, da Lei 11.101/2005. Podem ser 

classificados como: Parceiro, Estratégico ou Geral; 

 

1.1.22 Data do Pedido: a data em que o pedido de recuperação judicial foi ajuizado 

em 15/02/2019; 
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1.1.23 Data do Deferimento do Pedido: a data em que o deferimento do pedido de 

Recuperação Judicial foi deferido pela Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

(19/02/2019); 

 

1.1.24 Deságio: Depreciação do valor nominal de um título ou de um crédito, em 

relação ao seu valor real; 

 

1.1.25 Dívida Novada: Significa, em conjunto, os créditos novados nos termos do 

Artigo 59 da Lei 11.101/2005; 

 

1.1.26 FIDC ou FIDC´s: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. É um tipo de 

aplicação em que a maior parte dos recursos é destinada à aquisição de direitos 

creditórios; 

 

1.1.27 Homologação Judicial do PRJ: Decisão judicial que concede a Recuperação 

Judicial, nos termos do Artigo 58, caput e parágrafo 1º, da Lei 11.101/2005. 

Para os efeitos do PRJ, considera-se que a Homologação Judicial do PRJ 

ocorre na data da publicação, no diário oficial, da decisão concessiva da 

recuperação judicial; 

 

1.1.28 Juízo da Recuperação: O Juízo da Vara Judicial da Comarca de Flores da 

Cunha – Estado do Rio Grande do Sul; 

 

1.1.29 Lei de Falências: Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005; 

 

1.1.30 Lista de Credores ou Quadro Geral de Credores: A relação de credores, 

preparada pelo Administrador Judicial, publicada nos termos do Artigo 7º, 

parágrafo 2º e Artigo 18 da Lei 11.101/2005; 

 

1.1.31 UPI: Unidade Produtiva Isolada (“UPI”), de acordo com o Artigo 60 da Lei 

11.101/2005, pode ser considerada, individualmente ou conjuntamente, todo e 

qualquer estabelecimento, unidade econômica ou complexo de bens 

organizado, utilizado para o desenvolvimento de uma atividade industrial e que, 

na transferência, possa compreender todos os bens, móveis e imóveis, 

utilizados nas atividades produtivas ali desenvolvidas e demais elementos que 

a componha, inclusive sua organização econômica e produtiva. 
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1.2 Considerações Iniciais 

 

O presente documento expõe pormenorizadamente o PRJ da empresa INDÚSTRIA DE 

MÓVEIS E ESQUADRIAS TALIEN LTDA. (“Recuperanda”, “Empresa” ou “Talien”). 

 

O pedido de Recuperação Judicial foi distribuído ao Juízo da Vara Judicial da Comarca 

de Flores da Cunha, Estado do Rio Grande do Sul, autuado sob o nº 097/1.19.0000132-

0 na data de 15 de fevereiro de 2019, e foi instruído e apresentado com as informações 

contábeis, financeiras e históricas disponibilizadas da Recuperanda sob sua inteira e 

exclusiva responsabilidade, em observância estrita ao disposto no Artigo 51 da Lei 

11.101/2005. 

 

O deferimento do pedido de Recuperação Judicial foi disponibilizado no Diário Eletrônico 

da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (DJE 31/2019) no dia 20 de fevereiro de 

2019. 

 

O PRJ atende às disposições legais contidas no Artigo 53 da Lei 11.101/2005, 

discriminando os meios de recuperação que serão adotados, a demonstração da 

viabilidade econômica e os laudos: (i) econômico-financeiro (Anexo I); e de (ii) avaliação 

dos bens e ativos (Anexo II), elaborados por empresas e por profissionais 

independentes e qualificados.  

 

As ações corretivas planejadas e entendidas como necessárias à viabilidade econômica 

e financeira da Recuperanda serão demonstradas nos Capítulos V, VI e VII deste 

documento, sendo que apesar da responsabilidade de colocar em prática as propostas 

recaiam, sobretudo, sobre a Recuperanda, todos os credores sujeitos ao PRJ também 

têm sua importante parcela de contribuição para o sucesso das medidas propostas. 

 

A Recuperanda poderá solicitar e obter empréstimos e/ou financiamentos com a 

finalidade exclusiva de garantir a sustentação de suas atividades sem, contudo, 

prejudicar sua integridade patrimonial e o cumprimento das responsabilidades previstas 

neste PRJ. 

 

Eventuais aditamentos, alterações ou modificações ao PRJ poderão ser propostos pela 

Recuperanda a qualquer tempo, embora somente serão aplicadas após a homologação 

judicial do PRJ, e ocorrerão desde que (i) tais aditamentos, alterações ou modificações 

sejam submetidos à votação na Assembleia de Credores; e (ii) seja atingido o quórum 
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requerido pelos Artigos 45 e 58, caput e parágrafo 1º, da Lei 11.101/2005. Tais 

aditamentos, alterações ou modificações ao PRJ vincularão a Recuperanda e seus 

Credores, e ainda os Credores Não Sujeitos ao PRJ que a ele eventualmente aderirem 

e seus respectivos cessionários e sucessores, a partir de sua aprovação pela 

Assembleia de Credores. 

 

A Recuperanda e seus administradores se comprometem a imprimir os melhores 

esforços para garantir a efetivação das obrigações propostas, dentro das possibilidades 

de suas respectivas gerações de caixa. Caso qualquer obrigação prevista no PRJ seja 

descumprida, não será decretada a falência da Recuperanda sem que haja a 

convocação prévia de Assembleia de Credores em um prazo de 60 (sessenta) dias a 

contar da data do descumprimento. 

 

O encerramento da Recuperação Judicial poderá ser solicitado pela Recuperanda a 

qualquer tempo, desde que todas as obrigações assumidas e reconhecidas, cujos 

vencimentos ocorram em até dois anos após a sua homologação judicial, sejam 

cumpridas integralmente nos termos deste PRJ. 

 

Todas as comunicações, notificações e requerimentos, no âmbito deste PRJ, deverão 

ser feitas por escrito, em correspondência registrada e com aviso de recebimento e/ou 

em correspondência eletrônica com confirmação e entrega e leitura, endereçadas à:  

✓ Indústria de Móveis e Esquadrias Talien Ltda. – Rua Bolzano, 570 – Bairro São 

Gotardo – CEP 95.270-000 – Flores da Cunha – RS, aos cuidados do Sr. Lucas 

Martins de Mello (lucas@talien.com.br ); ou 

 

✓ EWF Administrador Judicial, Rua Bayard de Toledo Mércio, 79 – sala 02 – Bairro 

Rondônia – CEP 93.548-011 – Novo Hamburgo – RS – aos cuidados do Dr. 

Ernesto Flocke Hack (ernesto@ewf.adv.br ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lucas@talien.com.br
mailto:r_brizola@yahoo.com.br
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1.3 Objetivo da Recuperação Judicial  

 

A Recuperação Judicial tem por finalidade, nos exatos termos do Artigo 47 da Lei 

11.101/2005, viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira da 

Recuperanda, a fim de permitir a manutenção das fontes produtoras, dos empregos dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim, a preservação das 

empresas, de suas funções sociais e do estímulo à atividade econômica. 

 

1.4 Principais Medidas para a Reestruturação da Empresa 

 

De forma a garantir a viabilidade econômico-financeira da Recuperanda, e assim 

maximizar as chances de êxito do PRJ, as seguintes medidas saneadoras foram 

planejadas e estão gradualmente sendo postas em prática visando a racionalização das 

despesas administrativas e operacionais:  

 

✓ Mapeamento minucioso do organograma funcional, o que deverá levar a maior 

produtividade. 

✓ Atualização do sistema operacional, tornando-o mais eficiente e eficaz, 

potencializando as sinergias através da eliminação de retrabalhos. 

✓ Criação de grupo de trabalho interno para melhor monitoramento das finanças 

da Empresa, com o objetivo de diminuir custos e despesas. 

✓ Aprimoramento das ferramentas gerenciais atualmente disponíveis (p.e. Fluxo 

de Caixa e Orçamento), com a interligação de tais ferramentas ao sistema de 

Contas a Receber e Contas a Pagar. 

✓ Redimensionamento e atualização da área de contabilidade mediante a 

contratação de consultoria externa, que deverá introduzir novos métodos e 

treinar a equipe interna – trabalho que, no entanto, só acontecerá após um 

reequilíbrio financeiro das atividades. 
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II. APRESENTAÇÃO DA RECUPERANDA 
 

2.1 Breve Histórico da Empresa  

 

A Industria de Móveis e Esquadrias Talien Ltda, que utiliza como slogan a expressão 

“Talien Soluções em Portas” é uma empresa sediada na cidade de Flores da Cunha, 

Rio Grande do Sul, focada na produção e instalação de kits de porta pronta. 

 

Com mais de 31 anos de história a empresa, que atua em todo o território nacional e 

alguns países da América Latina, tem como objetivo a oferta de produto de alta 

performance de maneira sustentável, consolidando a parceria com clientes e 

fornecedores. 

 

A Talien opera no sistema de produção enxuta, sempre visando a melhoria contínua no 

desenvolvimento de processos. 

 

Atualmente a estrutura conta com 30 colaboradores e 4.200 metros quadrados de área 

industrial, possibilitando a produção aproximada de 3.000 kits de porta pronta por mês, 

sendo que seu potencial de produção pode alcançar a marca de 6.000 kits apenas com 

o aumento da quantidade de colaboradores, pois seu parque fabril já está adequado. 

 

A produção industrial e o controle de qualidade, garantem a excelência em seus 

produtos e processos. A produção é executada por projeto, tornando cada porta Talien 

um artigo exclusivo. 

 

Estes são os combustíveis que movem a Talien Soluções em Portas no caminho da 

evolução contínua, necessitando o amparo do instituto da Recuperação Judicial para 

assim alcançar um mercado cada vez mais sólido e promissor. 
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2.2 Operações 

 

A Talien em sua operação, como principais atividades, a fabricação, a importação, a 

exportação e o comércio de móveis e esquadrias de madeira, portas e janelas de 

madeira, bem como a prestação de serviços de instalação e manutenção de esquadrias. 

 

A Recuperanda mantém relações comerciais ininterruptas com seus clientes há mais de 

duas décadas. 

 

Organicamente, a Talien distribui sua operação conforme demonstra o Quadro abaixo: 

 

 

 

 

2.3. Dados Econômico-Financeiros Recentes 

 

Os resultados financeiros da Recuperanda nos últimos quatro anos, comportou-se 

conforme mostram o Quadro abaixo. Tal comportamento deveu-se, principalmente, 

pelas adversidades enfrentadas no período e que resumidamente podem ser assim 

relacionadas: (i) alto nível de endividamento; (ii) insuficiência de recursos para o capital 

de giro; e (iii) restrições cadastrais que impediram o integral funcionamento da Empresa. 
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2.4 Estrutura Societária e Objeto Social  
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2.5 Geração de Empregos e os Impactos Sociais 

 

A Empresa, em sua capacidade máxima de industrialização, pode gerar 

aproximadamente 300 empregos, sendo 100 diretos e 200 indiretos. 

 

A continuidade das atividades empresariais da Empresa é de grande relevância para a 

sustentação e o desenvolvimento econômico e social da região. Atualmente 

aproximadamente 30 famílias dependem direta ou indiretamente da cadeia produtiva 

propiciada pelas atividades da Recuperanda. 

 

2.6 Ativos Imobilizados 

 

 

 

2.7 Ativos Intangíveis 
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III. Origens da Crise 
 

A TALIEN começou suas atividades em 1987, como uma pequena empresa metalúrgica, 

desempenhando a atividade de fundição de metais, mais especificamente de alumínio 

e bronze, chamada então de Industria Metalúrgica Talien Ltda. 

 

Em meados dos anos 90, a empresa começou a fabricar e fornecer componentes para 

indústria moveleira, sendo puxadores seu principal produto. 

 

Com o surgimento da crise naquela década, os clientes da Talien passaram a atrasar 

os pagamentos e alguns fecharam suas portas. Com isso, alguns clientes ofertaram 

seus maquinários em dação em pagamento para a Talien, a fim de saldarem parte das 

dívidas. 

 

Com a aquisição dos maquinários, destinados ao trabalho em madeira, a empresa 

passou a produzir janelas e portas de madeira maciça, mantendo também a produção 

dos fundidos. Neste período a começou a crescer com os sócios Oscar e Lucas, 

mantendo uma administração ainda no modelo de empresa familiar. 

 

Com o passar dos anos, a empresa passou a fornecer portas e componentes para 

construtoras que desenvolviam projetos relacionados ao programa “Minha Casa Minha 

Vida”, em meados de 2007/2008. 

 

Por volta de 2010, a Talien teve um crescimento considerável, necessitando ampliar seu 

parque fabril, optando por transferir sua produção para a localidade de São Gotardo, no 

município de Flores da Cunha. 

 

Considerando que o mercado da construção civil estava em alta, bem como o 

faturamento da Talien vinha em um constante crescimento, os sócios optaram em 

investir na renovação e ampliação do parque fabril. 

 

Em 2013, a Talien locou o imóvel da atual estrutura física (pavilhão) e investiu na 

aquisição de melhorias e novos equipamentos. 

 

Quando da mudança de sede, os sócios investiram aproximadamente quinhentos mil 

reais para a instalação de uma subestação de energia elétrica, instalação e adequação 

de toda a parte elétrica do novo pavilhão, a aquisição e instalação de um sistema de 
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exaustão para toda a fábrica, e demais benfeitorias para adequação do novo pavilhão 

às necessidades de operação da empresa. 

 

Em meados de 2014, instaurada a crise repentina na indústria da construção civil, a 

Talien passou a enfrentar dificuldades para se manter em crescimento. 

 

Com o agravamento da crise de 2014, a Talien teve sérios problemas de inadimplência 

de seus clientes, o que acarretou a necessidade de começar a buscar, em bancos, 

recursos financeiros capazes de suprir o alto custo fixo e manter sua estrutura 

operacional, recém ampliada. 

 

Em 2015, além da dificuldade da crise instalada no ano anterior, a Talien sofre 

diretamente os reflexos do corte das linhas créditos ofertados pelo Governo Federal às 

construtoras e incorporadoras. 

 

A crise econômica de 2014, o corte das linhas de créditos às construtoras pelo Governo 

Federal em 2015, alinhados ao investimento para ampliação e melhorias da fábrica em 

2013 e a queda das vendas em mais de 55% no ano de 2016, agravou drasticamente a 

situação financeira da Talien. 

 

Em 2016, além do endividamento da empresa com os investimentos de 2013, a Talien, 

com uma estrutura inflada, passa a não conseguir mais honrar com suas contas 

mensais, sendo forçada a deixar de lado os pagamentos de impostos e fornecedores, 

além de necessitar buscar um maior volume de recurso financeiro, endividando-se com 

bancos e factorings. 

 

Nos anos de 2017 e 2018 a empresa passou a operar basicamente com antecipação de 

títulos, negociados em factorings, aumentando consideravelmente seu custo financeiro. 

 

Apesar de todas as dificuldades, tem-se a certeza que a tradição da marca, a qualidade 

e amplitude da linha de produtos, o potencial de mercado, associado com uma gestão 

eficiente e recursos de giro para operar na capacidade ideal da planta, amparados pelos 

benefícios da Recuperação Judicial, garantirão uma excelente reestruturação e 

recuperação da Industria de Móveis e Esquadrias Talien. 
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IV. O Plano de Recuperação Judicial (PRJ) 
 

O PRJ tem como principal diretriz conjugar os interesses da Recuperanda com todos os 

seus credores, com a comunidade da qual faz parte indissolúvel, e ainda com potenciais 

investidores que venham a dinamizar econômica e financeiramente as suas iniciativas. 

As propostas de pagamentos que ora serão apresentadas foram elaboradas em 

consonância com a capacidade de geração de caixa que a Recuperanda – 

responsavelmente – acredita ser possível alcançar, caso as iniciativas de saneamento 

e de melhoria planejadas sejam implantadas corretamente e no tempo adequado. 

 

As projeções que compõem o PRJ, muito embora conservadoras e dentro de uma 

margem de segurança adequada às incertezas características do setor são calcadas 

em premissas que eventualmente podem diferir (para maior ou menor) do apurado, 

conforme descrito abaixo. Qualquer que seja o cenário real verificado, ajustes serão 

realizados sempre que possível para minimizar os efeitos para qualquer parte 

interessada, direta ou indiretamente, nas atividades da Recuperanda. 

 

Pelos aspectos relatados acima, as propostas de pagamentos aos diversos credores 

constantes neste PRJ devem ser consideradas como indicativas (i) da melhor 

expectativa de evolução das atividades empresariais da Recuperanda, dentro das 

condições atuais de mercado; (ii) dos melhores esforços que a Recuperanda empenhará 

para o cumprimento de todas as suas obrigações. 

 

4. 1  Fundamentos 

O PRJ está alicerçado nos seguintes pilares: 

 

4.1.1 Criação e Arrendamento/Alienação da UPI: Após a homologação judicial do 

PRJ, serão realizados esforços para a criação de uma UPI – Unidade Produtiva 

Isolada – que será a responsável pelas atividades industriais, e oportunamente, 

poderá ser arrendada e/ou alienada parcial ou integralmente conforme previsto 

no Artigo 60 da Lei 11.101/2005. Ainda de acordo com a Lei 11.101/2005 (Seção 

X, Artigo 141, inciso II), a UPI fica totalmente livre de qualquer ônus e não haverá 

sucessão do arrendatário e/ou do comprador nas obrigações da Recuperanda, 

inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as 

decorrentes de acidentes de trabalho, à exceção daquelas que fizerem 

eventualmente parte da UPI, desde a sua constituição. Os resultados líquidos 
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obtidos pelas alternativas Arrendamento/Alienação da UPI serão direcionados 

para o pagamento das dívidas com os Credores da Recuperação Judicial. 

Qualquer eventual excedente de recursos será destinado para os fundos a 

serem criados, descritos mais adiante. 

 

A definição das características do balanço de abertura da UPI terá sempre 

como principal objetivo tornar sua negociação um processo viável, ágil e 

atraente para potenciais investidores, de forma a maximizar o retorno para a 

operação remanescente. Apenas a título de exemplo, os seguintes itens (mas 

não se limitando a estes) deverão ser transferidos da Recuperanda para a UPI: 

 

I. Licenças de funcionamento; 

II. Licenças ambientais; 

III. Ativo (s) industrial (is); 

IV. Equipamentos e maquinários; móveis e utensílios e demais ativos 

imobilizados necessários à atividade industrial; 

 

A qualquer tempo a UPI poderá ser alienada parcial ou integralmente, e a 

receita decorrente desta venda auxiliará na viabilização dos pagamentos dos 

Credores, conforme proposto neste PRJ, e ainda das dívidas não sujeitas à 

Recuperação Judicial. 

 

4.1.2 FUNDOS: Fundo de Reserva e Fundo Tributário: 

 

Serão criados dois Fundos com o objetivo de provisionar recursos para o 

pagamento das dívidas sujeitas e não sujeitas à Recuperação Judicial: Fundo 

de Reserva, “FR”; e Fundo Tributário, “FT”, descritos abaixo: 

 

a. O FR funcionará como o repositório onde todos os eventuais excedentes 

decorrentes das atividades da Recuperanda e da UPI – após os pagamentos 

dos Credores conforme proposto neste PRJ serão depositados. O resultado 

líquido apurado na eventual venda da UPI será destinado ao FR, a fim de 

garantir o bom cumprimento das obrigações da Recuperanda quanto ao 

pagamento dos Credores.  

 

b. O FT funcionará de forma análoga ao FR, porém, os recursos nele 

depositados serão direcionados exclusivamente para a liquidação da dívida 
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tributária e fiscal. Os eventuais recursos excedentes do FR (após o 

pagamento dos Credores) serão direcionados para o FT.  

 

O Quadro abaixo demonstra graficamente os pilares descritos: 

 

 

 

Início → Toda a operação de criação da UPI somente poderá ser realizada após a 

Homologação, pela justiça, do Plano de Recuperação Judicial. 

 

Passo 1 → Criação da UPI, onde será constituída uma nova empresa que absorverá 

todo o parque industrial da Talien, os estoques de produtos acabados ou não, as 

marcas, patentes e certificações, sua carteira de clientes e de fornecedores, bem como 

toda a mão de obra diretamente voltada para o processo produtivo. Na Talien, 

remanescerão todos os passivos onerosos ou não, bem como o ativo imobiliário a ela 

pertencente. 

 

Passo 2 → Ao ser constituída a UPI, criar-se-á uma blindagem legal onde não haverá 

mais nenhum direito de regresso entre UPI e a Talien, evitando qualquer tipo de 

contaminação dos ativos da UPI pelos passivos da Talien. 

 

Passo 3 → Tomadas as medidas de cunho legal, a UPI será segregada da Talien 

quando então a blindagem legal tornar-se-á completa, com a anuência da justiça e 

reconhecida pelos credores da Recuperanda. 
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Passo 4 → Neste momento, um comprador qualificado adquirirá e ou arrendará somente 

a UPI, por valor e condições de pagamentos ainda a serem estipuladas pelas partes e, 

não menos importante, aceitas pelos credores da Talien e pela justiça. 

 

Passo 5 → Com os recursos obtidos pela venda/arrendamento da UPI e aportados nos 

Fundos de Reserva e Fundo Tributário, a Talien liquida seus passivos concursais e não 

concursais. A liquidação se dará conforme estipula este PRJ. 

 

Passo 6 → Após o cumprimento do PRJ, será possível o levantamento da Recuperação 

Judicial e a Talien tornar-se-á novamente uma empresa sadia. 

 

Para viabilizar as mudanças societárias acima descritas e, portanto, o cumprimento 

integral do PRJ, a Recuperanda poderá realizar quaisquer operações de reorganização 

societária e também poderá constituir subsidiárias integrais, associar-se a outros grupos 

empresariais ou a investidores estratégicos e/ou financeiros. 

 

Novas ações e/ou quotas da Recuperanda poderão ser emitidas e subscritas pelos 

atuais proprietários ou por terceiros. Adicionalmente os atuais proprietários poderão 

alienar total ou parcialmente sua participação societária, em uma única ou em múltiplas 

transações. 

 

4.2 Alienação da UPI - Regras Gerais  

 

Os interessados na Aquisição/Arrendamento da UPI terão que seguir as regras 

estipuladas em Edital de Venda que, de acordo com o Parágrafo 1º do Artigo 42 – Seção 

X – da Lei 11.101/2005, deverá ser publicado com trinta dias de antecedência a contar 

da data prevista para a venda em mídia que permita o amplo conhecimento da alienação 

e das exigências mínimas previstas.  

 

As modalidades da eventual alienação poderão ser alternativamente: 

 

4.2.1 Leilão: Serão realizados lances orais em processo que obedecerá aos ditames 

legais pertinentes (Lei 5.869/1973), 

ou; 

4.2.2 Envelope Fechado: Propostas fechadas, entregues e protocoladas em 

cartório em envelopes lacrados. Os envelopes serão abertos apenas pelo Juiz, 

em data, hora e local designados no Edital. 
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O resultado da Alienação/Arrendamento deverá minimamente assegurar recursos para 

que a Recuperanda cumpra integralmente com as obrigações com seus Credores, 

conforme previsto neste PRJ. 

 

Será considerado comprador/arrendatário aquele que simultaneamente (i) atender às 

condições mínimas para a alienação da UPI (de acordo com o Edital de Venda); e (ii) 

ofertar o maior valor presente pela aquisição/arrendamento, ainda que seja inferior ao 

valor de avaliação, conforme Parágrafo 2º do Artigo 142 da Lei 11.101/2005. 

 

4.3 Dívidas Sujeitas à Recuperação Judicial  

 

São credores sujeitos ao PRJ as pessoas físicas e jurídicas classificadas conforme 

determina a Lei 11.101/2005 e listadas no Quadro Geral de Credores (“QGC”) – cujo 

resumo está representado no quadro a seguir: 

 

 

 

A Recuperanda reconhece um total de R$ 6.228.202,98 (seis milhões, duzentos e vinte 

e oito mil, duzentos e dois reais e noventa e oito centavos) de crédito sujeitos à 

Recuperação Judicial. 

 

O montante mencionado poderá ser alterados por conta de novos processos de 

habilitação, divergências, impugnações e, finalmente, reclamações trabalhistas que 
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eventualmente ocorram ao longo da Recuperação Judicial. Qualquer alteração não 

modificará o conceito geral do PRJ. 

 

Eventuais credores não listados no QGC, em razão de seus créditos estarem em 

discussão judicial ou extrajudicial, poderão fazer parte da listagem e se sujeitarão aos 

efeitos integrais do PRJ. 

 

4.4 Dívidas Não Sujeitas à Recuperação Judicial  

 

Foram considerados como credores não sujeitos ao PRJ a Receita Federal, Receita 

Estadual e a Receita Municipal. O valor estimado das dívidas – em 31/01/2019 – é de 

R$ 5.517.278,30 (cinco milhões, quinhentos e dezessete mil, duzentos e setenta e oito 

reais e trinta centavos) conforme demonstrado no quadro do item acima. 

 

A Recuperanda procurará obter parcelamento dos débitos tributários e previdenciários 

extraconcursais registrados até 31 de janeiro de 2019, parcelamento este garantido 

pelos recursos auferidos pela própria operação da Empresa ou pela Alienação ou pelo 

Arrendamento da UPI, após o cumprimento do pagamento dos créditos concursais 

retromencionados, nos termos que venham a ser aprovados pelo Juízo e pelos 

Credores, em conformidade com a Lei 11.101/2005, de modo a assegurar que as 

atividades e as obrigações da Recuperanda não sejam ameaçadas por qualquer 

espécie de dívida tributária e/ou previdenciária. 

 

A Recuperanda envidará seus melhores esforços para gerir os seus passivos tributário 

e previdenciário registrados até as suas respectivas liquidações ou reduções a níveis 

compatíveis com sua geração líquida de caixa. Durante todo este período, a 

Recuperanda continuará a: (i) buscar uma solução negociada, ou decisão final 

favorável, nos eventuais parcelamentos; (ii) reter montantes excedentes, operacionais 

e não operacionais, após o cumprimento das obrigações previstas neste PRJ. 

 

  



 

21 
 

V. Proposta de Liquidação das Dívidas  
 

Para o cumprimento das obrigações ora assumidas e reconhecidas, foram elaboradas 

projeções financeiras partindo de premissas sustentáveis e consistentes e que serão 

explicadas ao longo deste capítulo. A Recuperanda e seus administradores se 

comprometem a imprimir os melhores esforços para garantir a efetivação das 

obrigações propostas, dentro de suas respectivas gerações de caixa. Para isso, será 

proposto um prazo de carência de 90 (noventa) dias, entre a data de aprovação do PRJ 

até o início dos pagamentos. 

 

O pagamento das dívidas nas formas aqui previstas ensejará as suas quitações 

automáticas, de forma plena, geral, irrestrita, irrevogável e irretratável, incluindo juros, 

correções monetárias, penalidades, multas e indenizações. Em decorrência, os 

credores nada mais terão o que reclamar contra a Recuperanda, e ainda a seus 

proprietários, diretores, agentes, funcionários, representantes, eventuais garantidores, 

sucessores e cessionários.  

 

5.1 Classe I - Credores Trabalhistas 

 

Compõem essa classe de credores os titulares de créditos derivados da legislação 

trabalhista ou decorrentes de acidente de trabalho. São 53 (cinquenta e três) titulares, 

alcançando o montante de R$ 984.596,03 (novecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos 

e noventa e seis reais e três centavos). 

 

Sobre o valor mencionado acima, incidirá correção de acordo com a TR – Taxa 

Referencial, seguindo a remuneração que é praticada pelo FAT – Fundo de Amparo ao 

Trabalhador, calculado mensalmente pro rata desde o dia da publicação do deferimento 

do pedido de Recuperação Judicial até a data de seu efetivo pagamento. 

 

Os valores trabalhistas oriundos de condenações judiciais serão depositados no juízo 

de origem. Quanto aos valores decorrentes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) serão depositados nas respectivas contas vinculadas. 

 

5.1.1 Pagamento dos Créditos Trabalhistas 

 

Os credores trabalhistas serão pagos integralmente até o limite de seu crédito individual, 

sem a incidência de qualquer deságio, porém, deduzidos eventuais valores já recebidos 
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no âmbito de eventuais respectivas reclamações trabalhistas. O montante a que se 

refere esse tópico é de R$ 984.596,03 (novecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e 

noventa e seis reais e três centavos). Este pagamento será realizado de forma 

escalonada conforme demonstrado no quadro abaixo e se iniciará 90 (noventa) dias a 

contar da data da homologação judicial deste PRJ . Nos primeiros seis meses serão 

pagos 30% (trinta por cento) dos créditos, e nos próximos seis meses serão pagos 70% 

(setenta por cento) dos créditos, conforme tabela abaixo: 

 

Carência de 

90 dias 

Pagamento de 30% do Crédito Trabalhista (R$ 295.378,80) 

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 

49.229,80 49.229,80 49.229,80 49.229,80 49.229,80 49.229,80 

 

Pagamento de 70% do Crédito Trabalhista (R$ 689.217,22) 

Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

114.869,54 114.869,54 114.869,54 114.869,54 114.869,54 114.869,54 

 

 

5.2 Classe II - Classe Garantia Real 

 

Trata-se apenas de dois titulares, cujo montante perfaz R$ 2.338.287,17 (dois milhões, 

trezentos e trinta e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos). Não 

incidirá sobre este crédito nenhum deságio, e o seu pagamento dar-se-á em 48 

(quarenta e oito) parcelas a partir do 16º mês a contar da data da homologação judicial 

deste PRJ. 

 

O crédito novado será corrigido pelo IPCA – Índice Nacional Preços ao Consumidor 

Amplo, divulgado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, calculado 

pró rata dies desde a data do deferimento do pedido de Recuperação Judicial até a 

homologação judicial deste PRJ. 

 

Durante o período entre a homologação judicial do PRJ e início dos pagamentos, o 

crédito novado e corrigido de acordo com o parágrafo anterior, será remunerado pela 

taxa SELIC da época. 

 

O quadro abaixo resume o fluxo de pagamentos para os credores desta Classe: 

 Total Ano 1 Total Ano 2 Total Ano 3 Total Ano 4 Total Ano 5 Total Ano 6 

Provisão de 
Carência 

2.338.287,17      

Pagamento 0,00 438.428,88 584.571,84 584.571,84 584.571,84 146.142,96 
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5.3 Classe III - Classe Quirografários 

 

São 103(cento e três) titulares de créditos quirografários, cujo montante perfaz R$ 

2.905.319,78 (dois milhões, novecentos e cinco mil, trezentos e dezenove reais e 

setenta e oito centavos). 

 

Para a liquidação desta dívida, e também visando normalizar e assegurar o 

fornecimento de insumos e matéria-prima, a Recuperanda classificou os credores desta 

Classe III em três subclasses descritas a seguir. 

 

5.3.1 Credores Quirografários – Categoria Parceiro:  

 

Com deságio de 70% (setenta por cento) sobre o crédito atualizado, a dívida novada 

será paga em 48 (quarenta e oito) parcelas, a partir do 16º (décimo sexto) mês a contar 

da homologação judicial do PRJ sem incidência de atualização monetária. 

 

5.3.2 Credores Quirografários - Categoria Estratégicos:  

 

São os credores cujos respectivos Créditos decorrem de fornecimentos de insumos, 

máquinas e equipamentos, de materiais, fretes e de serviços. Esses são determinantes 

para a continuidade dos negócios. Somente serão considerados “Credores 

Estratégicos” aqueles que se manifestarem formalmente – através de contrato 

específico a ser celebrado com a Recuperanda até a realização da AGC - disposição 

em continuar, por mais 2 (dois) anos a contar da homologação deste PRJ, o 

fornecimento de insumos, máquinas e equipamentos, matérias-primas essenciais, de 

materiais, fretes e serviços de toda natureza, incluindo os serviços financeiros. 

 

Com deságio de 50% (cinquenta por cento) sobre o crédito atualizado, a dívida novada 

será paga em 60 (sessenta) parcelas, a partir do 50º (quinquagésimo) mês a contar da 

homologação judicial do PRJ sem incidência de atualização monetária. 

 

 

5.3.2.1 Nos termos do Artigo 67 da Lei 11.101/2005, os créditos decorrentes do 

compromisso assumido em continuar os fornecimentos de qualquer natureza 

serão considerados extraconcursais e não estarão sob os efeitos desse PRJ. 
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5.3.2.2 Os credores a que se refere esse tópico perderão a condição de 

“Estratégicos” caso se recusem a cumprir o compromisso assumido com a 

Recuperanda (fornecimento de insumos, máquinas e equipamentos, 

matérias-primas essenciais, de materiais, fretes e serviços diversos) até a 

realização da AGC. Neste caso, o credor automaticamente será classificado 

como “Geral”. 

 

5.3.3 Credores Quirografários – Categoria Geral: 

 

Para aqueles credores que não se enquadrarem nos termos dos subtópicos anteriores, 

não incidirá deságio sobre seus créditos, no entanto, receberão seus créditos em 60 

(sessenta) parcelas a partir do 64º (sexagésimo quarto) mês após a homologação 

judicial do PRJ, corrigidas monetariamente pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE. 

 

Para resumir as formas de pagamentos propostas para os Credores da Classe III, vide 

o quadro abaixo: 

 

 

 

Categoria Deságio 
Prazo de 

Pagamento 
Início do 

Pagamento 

Parceiro 70% 48 meses A partir do 16º mês  

Estratégico 50% 60 meses A partir do 50º mês 

Geral 0% 60 meses A partir do 64º mês 

 

 

5.3.4 Pagamentos 

 

Os valores devidos aos credores das Classes – I, II e III – nos termos deste PRJ, serão 

pagos por meio de ordem de pagamento à vista (“Cheque”) nominal e intransferível. 

Caberá ao credor, ou a quem este indicar através de procuração firmada por instrumento 

público, retirar seu Cheque na sede da Recuperanda, situada à Rua Bolzano, nº 570 – 

Bairro São Gotardo – Flores da Cunha – RS, CEP: 95.270-000. 

 

A Recuperanda se obriga tão somente a disponibilizar o Cheque a seus respectivos 

credores, observando os valores, as datas e o local indicados no PRJ, sendo certo que 
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não haverá incidência de multa, juros ou correção monetária sobre os valores de 

emissão, caso os credores não realizem a retirada dos seus respectivos Cheques nas 

datas e local indicados no PRJ. 

 

5.4 Formação dos Fundos 

 

Conforme mencionado em tópicos anteriores, será constituído dois fundos, 

capitalizados através dos recursos oriundos da Alienação e/ou do Arrendamento da UPI. 

Dessa forma, haverá maior conforto para o pagamento dos credores sujeitos e não 

sujeitos à Recuperação Judicial e, ainda, otimização dos investimentos na 

Recuperanda. Os fundos somente serão constituídos e ativados após a homologação 

do PRJ. 

 

5.4.1 Fundo de Reserva - FR 

 

O FR será administrado pelos gestores da Recuperanda, com supervisão do 

Administrador Judicial, e seus recursos serão provenientes do excedente dos resultados 

de caixa apurados a partir do primeiro ano das projeções. O que caracterizará o 

excedente dos resultados de caixa será o saldo remanescente em caixa (“Saldo”) depois 

de deduzidas os investimentos e a necessidade de capital de giro para a adequada 

operacionalização da Empresa. 

 

Os recursos do FR serão totalmente direcionados à liquidação das dívidas da Classe I, 

II e III.  

 

Por liberalidade da Recuperanda, os pagamentos poderão ser realizados antes dos 

prazos previstos neste PRJ, caso o FR apresente saldo suficiente para o cumprimento 

das obrigações previstas. Em ocorrendo tal situação, a Recuperanda notificará os 

credores oportunamente. 

 

5.4.2 Fundo Tributário – FT 

 

O FT também será administrado pelos gestores da Recuperanda e seus recursos 

também serão provenientes do excedente dos resultados de caixa apurados a partir do 

primeiro ano das projeções. 
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6 Fluxo de Caixa Projetado 
 

6.1 Conceituação 

 

Para demonstrar quantitativamente as explicações descritas no Capítulo V, foi projetado 

um fluxo de caixa que considera a operacionalidade da Recuperanda em qualquer 

cenário previsto neste PRJ.   

 

O fluxo de caixa é o método de captura e registro dos fatos e valores previstos em 

determinado período projetado, e que provocam alterações nos saldos de caixa. Tais 

fatos e valores são apresentados de forma estruturada, permitindo assim sua melhor 

compreensão e análise. 

 

Optou-se, para uma melhor interpretação dos números, pela elaboração de fluxo de 

caixa em formato de “Demonstração de Resultados. 

 

Mesmo as projeções valendo-se de parâmetros conservadores, não há previsão de 

formação de excedentes de caixa significativos que abasteçam os Fundos. Reitere-se 

que o foco foi criar as condições para garantir o pagamento dos credores e a 

manutenção das atividades da Recuperanda. Porém, todas as oportunidades de 

geração de excedentes serão exploradas, e qualquer excedente será destinado aos 

Fundos. 

 

Enfatize-se que os valores a serem percebidos pela Alienação não constam do Fluxo 

de Caixa, uma vez que não refletem a expectativa de fluxo de pagamentos deste 

cenário, mas tão somente um exercício que norteie a necessidade mínima de caixa da 

Recuperanda e sua (s) sucessora (s) para o bom cumprimento das obrigações descritas 

neste PRJ. 

 

 
  



 

27 
 

 

 

 

 


