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1. DA INTRODUÇÃO

1.1 Da Apresentação do Plano de Recuperação Judicial
O presente Plano de Recuperação Judicial (PRJ) tem por objetivo apresentar
em detalhes os meios de recuperação a serem empregados pela empresa
MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ou Recuperanda), pessoa jurídica de direito
privado, constituída forma de empresa individual de responsabilidade limitada
inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 07322.884/0001-40, estabelecida e sediada na

Rua Pedro Rodrigues Machado nº 310, Bairro Vila Recreio, Itapetininga – SP,
CEP 18.240-610.
O Plano de Recuperação Judicial ora apresentado atende às disposições legais
contidas na Lei 11.101/2005, notadamente em seu artigo 53, apresentando
a descrição pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados, a
demonstração de sua viabilidade econômica, laudo econômico financeiro e
laudo de avaliação dos bens e ativos.

Tempestivamente apresentado, o presente plano foi elaborado com a
assessoria da DC Consultoria, empresa de consultoria especializada em
recuperação judicial, reorganização empresarial e reestruturação financeira,
que vem assessorando a MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO
LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em seus planejamentos estratégicos
e financeiros, para o efetivo cumprimento do “PRJ” atendendo às exigências
da LFR.

O presente Plano foi elaborado através de planejamentos estratégicos e
financeiros, indispensáveis ao efetivo cumprimento do proposto com
perspectivas futuras de geração de receitas e custeio da operação, a fim de
não comprometer o fluxo de caixa, proporcionando, assim, a reestruturação
econômico-financeira da empresa, de modo a oferecer uma solução coletiva
a todos os envolvidos (direta ou indiretamente) neste processo.
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Tem por objetivo ainda, viabilizar, nos termos do artigo 47 da lei
11.101/2005, a superação da situação de crise econômica – financeira pela
qual a MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL atravessa, a fim de permitir a manutenção da
fonte produtora, o emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores,
promovendo assim, sua preservação, função social e o estímulo à sua
atividade econômica.

Ao longo deste PRJ serão apresentadas informações fundamentais sobre a
empresa, seu mercado de atuação, suas operações, suas estruturas de
endividamento e os meios propostos para pagamento aos credores. Assim
sendo, apresentamos as ações corretivas planejadas e entendidas como
necessárias, com o objetivo de viabilizar, nos exatos termos do art. 47 da Lei
11.101/05, a superação da situação de crise econômico financeira da
MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

–

LTDA

EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ou Recuperanda), a fim de permitir a
manutenção e continuidade de suas atividades enquanto fonte produtora,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade
econômica. Para isto, destacamos que a responsabilidade pela efetividade das
propostas aqui apresentadas não é apenas da MÁXIMA CADERNOS
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, mas,
também, de todos os credores sujeitos aos efeitos e devidamente aderentes
ao presente PRJ.

A

MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

LTDA

–

EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Recuperanda) obteve, ao longo de sua
trajetória, grandes realizações: Atuando desde 2005 no mercado, sendo
referência Nacional na produção de Cadernos escolares.

A MÁXIMA CADERNOS trabalha cada vez mais para garantir a satisfação de
seus clientes e funcionários, investindo na qualidade de seus produtos e em
responsabilidade ambiental.
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1.2 Das Definições
Os termos utilizados neste Plano têm os significados definidos abaixo:


Administrador Judicial: Administrador judicial nomeado pelo
Juízo de Recuperação, nos termos do Capítulo II, Seção III, da
Lei de Recuperação Judicial.



MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de direito privado,
sendo esta a empresa recuperanda, simplesmente denominada
nesse Plano como “recuperanda” e/ou MÁXIMA CADERNOS
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.



Aprovação do Plano: Aprovação do Plano na Assembleia de
Credores. Para os efeitos deste Plano, considera-se que a
Aprovação do Plano ocorre na data da Assembleia de Credores
que votar o Plano, ainda que o Plano não seja aprovado por todas
as classes de Credores.



Amortização Acelerada: Refere-se à antecipação do pagamento
do crédito inscrito na Recuperação Judicial, pertencente este ao
credor que nas condições do plano se habilitar como parceiro.



Assembleia-Geral de Credores: Assembleia-geral de credores
nos termos do Capítulo II, Seção IV, da Lei de Recuperação
Judicial.



Capitalização: Aporte de capital na MÁXIMA CADERNOS
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL por

terceiros,

por

meio

de (i)

subscrição

e

integralização de capital social; (ii) conversão de Créditos ou
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Financiamentos em participação societária e (iii) qualquer outra
operação que importe aumento de capital social da MÁXIMA
CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

LTDA

–

EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL.


Credores: Pessoas físicas ou jurídicas, que se encontram na lista
de credores apresentada pelo Administrador Judicial, com as
alterações decorrentes de acordos celebrados entre as partes
ou de decisões judiciais.



Credores Aderentes: Credores Não Sujeitos ao Plano que
voluntariamente aderirem aos termos do Plano, habilitandoseus
créditos.



Credores Não Sujeitos ao Plano: Credores cujo direito de tomar
posse de bens ou de executar seus direitos ou garantias
derivados de contratos, de acordo com o art. 49, §§ 3º e 4º,
da Lei de Recuperação Judicial, não é limitado ou de qualquer
forma afetado pelas disposições do Plano, salvo se o respectivo
Credor voluntariamente aderir aos seus termos.



Credores sujeitos ao Plano: Credores cujos direitos podem ser
afetados pelo Plano. Tais Credores são divididos, para efeitos
de voto em Assembleia de Credores, em: (i) Credores
Trabalhistas, (ii) Credores com Garantia Real, (iii) Credores
Quirografários e (iv) Credores Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte.



Credores Trabalhistas: Credores Sujeitos ao Plano, detentores
de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes
de acidente de trabalho, nos termos do art. 41, I, da Lei de
Recuperação Judicial.
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Credores com Garantia Real: Credores Sujeitos ao Plano, cujos
créditos são assegurados por direitos reais de garantia (tal como
um penhor ou uma hipoteca), até o limite do valor do respectivo
bem, nos termos do art. 41, II, da Lei de Recuperação Judicial.



Credores Quirografários: Credores Sujeitos ao Plano detentores
de

créditos

quirografários,

geralmente

privilegiados,

especialmente privilegiados e subordinados, nos termos do art.
41, III da Lei de Recuperação Judicial.


Credores ME ou EPP: Credores Sujeitos ao Plano, titulares de
créditos, e enquadrados como microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do art. 41, IV da Lei de Recuperação
Judicial.



Credores

Parceiros:

São

credores

inscritos

no

Plano

de

Recuperação que passarão a ser fornecedores de recursos e
produtos

para

a

MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL que por
consequência poderá promover amortização acelerada do
crédito deles.


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 Plano,
conforme constantes da lista de credores apresentada na petição
inicial do pedido de recuperação e, posteriormente, apresentada
pelo Administrador Judicial, com as alterações decorrentes de
acordos celebrados entre as partes ou de decisões judiciais.


Créditos Não Sujeitos ao Plano: Créditos detidos pelos Credores,
não sujeitos ao Plano.
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Créditos Sujeitos ao Plano: Créditos detidos pelos Credores,
sujeitos ao Plano.



Créditos

Trabalhistas:

Créditos

detidos

pelos

Credores

Trabalhistas, derivados da legislação do trabalho ou decorrentes
de acidentes de trabalho.


Créditos com Garantia Real: Créditos detidos pelos Credores
com Garantia Real.



Créditos

Quirografários:

Créditos

detidos

pelos

Credores

Quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou
subordinados.


Créditos com Privilégio Geral: Créditos detidos pelos Credores
Quirografários, Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte,
sujeitos a tratamento privilegiado quanto ao seu pagamento.



Créditos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:
Créditos

detidos

por

fornecedores

de

bens

e

serviços,

enquadrados como microempresa e empresa de pequeno porte.


Data do Pedido: A data em que o pedido de recuperaçãojudicial
foi ajuizado (07 de abril de 2021).



Homologação Judicial do Plano. Decisão Judicial que concede a
recuperação judicial, nos termos do art. 58, caput e § 1º da Lei
de Recuperação Judicial. Para os efeitos deste Plano, considerase que a Homologação Judicial do Plano ocorre na data da
disponibilização, no diário oficial, da decisão concessiva da
recuperação judicial (10 de maio de 2021).
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Juízo da Recuperação: O Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Itapetininga SP.



Know-How: Conhecimento de normas, métodos eprocedimentos
em atividades profissionais.



Lei de Recuperação Judicial: Lei n° 11.101, de 09 de fevereiro
de 2005.



Lista de Credores: A relação de credores publicada conforme o
art. 7º, § 2º, da Lei de Recuperação Judicial.



ME ou EPP: Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte,
conforme Lei Complementar nº 123/2006.



Partes Relacionadas: Sócios e/ou administradores da MÁXIMA
CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

LTDA

–

EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL.


Plano: Este plano de recuperação judicial.

2. DA APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
Atuando desde 2005 no mercado, a MÁXIMA CADERNOS é referência Nacional
na produção de Cadernos escolares.

A MÁXIMA CADERNOS trabalha cada vez mais para garantir a satisfação de
seus clientes e funcionários, investindo na qualidade de seus produtos e
em responsabilidade ambiental.

Itapetininga, 01 de julho de 2021
Página 12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL DE PALMA PETINATI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 16:56 , sob o número WIGA21700622382
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002848-77.2021.8.26.0269 e código 8D1A838.

fls. 801

.

Além da preocupação com a matéria prima, nossa planta industrial conta com
instalações

e

equipamentos

modernos

que

asseguram

qualidade

e

confiabilidade ao produto, e a todos que participam do processo produtivo.

Os fornecedores da MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL são parceiros, e juntos trabalhamos para
levar nossos produtos até os consumidores brasileiroscom alta qualidade
e custo justo.

MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

–

LTDA

EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL é hoje uma marca reconhecida pela qualidade de
seus produtos com grande durabilidade e resistência.

2.1 Função Social
O objetivo do presente processo de Recuperação Judicial é viabilizar a
superação

da

situação

da

crise

econômico-financeira

da

MÁXIMA

CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego
dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação
da atividade econômica, sua função social e o estímulo àatividade econômica.

Portanto, não é somente o interesse do empresário que está sendo protegido,
mas também os interesses dos demais públicos de relacionamento com a
empresa uma vez que a própria empresa gera benefícios à sociedade como
um todo, tais como: trabalhadores, fornecedores, instituições financeiras,
governo e, até mesmo, a própria comunidade em que a empresa está
inserida. Portanto, é do interesse de todos que a seja permitida a
oportunidade de reestruturação, bem como a manutenção da atividade
empresarial.

A

MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

LTDA

–

EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL emprega 109 pessoas diretamente e cerca de
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700 pessoas indiretamente. Dessa forma, capacitam-se pessoas a se
tornarem

profissionais

e

gerar

renda

para

as

respectivas

famílias,

possibilitando a redução das desigualdades sociais.

Em 2019, a empresa apresentou faturamento de aproximadamente R$ 62
milhões (sessenta e dois milhões de reais), proporcionando geração de
emprego e renda para o Estado.

Ademais, a MÁXIMA CADERNOS gera oportunidades de desenvolvimento de
tecnologia e contribui para a formação do arranjo produtivo local,
promovendo maior dinamismo econômico na região em que está inserida.
Atende a demanda por seus produtos e aumenta a concorrência, evitando o
monopólio das grandes empresas e, ainda, oferece produtos com melhores
preços.

Quanto à responsabilidade social, a MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL preocupa-se com o
bem-estar da sociedade e o meio ambiente com ações que minimizam os
impactos ambientais.

2.2. Constituição Do Capital Social
A

MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

LTDA

–

EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL possui capital subscrito e integralizado cuja soma
total é de R$ 100.00,00 (Cem mil reais), pertencente às

sócias MARIA

ELIZABETH JACYNTHO VIEIRA e MARIA CAROLINA GOMES
VIEIRA DE CAMPOS SALES, ambas administradoras.

2.3. Principais Clientes

A

MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

LTDA

–

EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL atua no segmento de Cadernos escolares.

Itapetininga, 01 de julho de 2021
Página 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL DE PALMA PETINATI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 16:56 , sob o número WIGA21700622382
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002848-77.2021.8.26.0269 e código 8D1A838.

fls. 803

.

Dentre seus principais clientes, destacam-se: Armarinhos Fernandes Ltda.,
Atacadão Ipanema Ltda., Bacha Comércio, entre outros.

2.4. Principais Fornecedores

Dentre seus principais fornecedores, destacam-se: Santa Maria Cia de Papeis
e Celulose, ANIM Industria e Comercio de Papel Ltda., HCR Heidrich Cartões
Reciclados Ltda., entre outros.

2.5. Mercado De Atuação
Estando em todo o território nacional tendo destaque nas Regiões Sudeste,
Centro Oeste e Nordeste.

3. PRODUTOS DA EMPRESA
A

MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

LTDA

–

EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL atua no segmento de Cadernos escolares.

Dentro deste conceito, a MÁXIMA CADERNOS disponibiliza diversos tipos de
modelos

(abaixo

exemplificados),

com

qualidade,

preços

e

prazos

competitivos.

O processo de produção conta com criterioso cronograma de processo em
instalações adequadas e equipamentos projetados para esse fim, garantindo
as melhores práticas de produção, bem como, mantendo, através de
inspeções contínuas, a qualidade final do produto.

Através do link abaixo, podemos conhecer detalhes do processo produtivo
da Máxima Cadernos, em um filme de 8:54 minutos.

https://youtu.be/X5iD_7QOgr4
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FÁBRICA

A seguir alguns itens que são atualmente produzidos:

Linha de Cadernos Especiais
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Linha de Cadernos Pop

Linha de Cadernos Top

Cadernos de Cartografia e Desenhos
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Linha Alibombom

Cadernos Flexíveis

Cadernos Brochura
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Cadernos X-Write

4. DA ORIGEM DA CRISE
De uma forma sucinta, abaixo elencamos os principais aspectos que
ensejaram a necessidade do pedido de Recuperação Judicial:

 Pandemia Mundial COVID-19;
 Decretos e demais normas dos Gestores Públicos que determinaram
o fechamento e/ou a suspensão das atividades presenciais das
escolas;
 Não realização da expectativa de vendas;
 Aumento dos custos fixos e operacionais;
 Aumento na necessidade de capital de giro;
 Redução das linhas de crédito;
 Endividamento junto a bancos, fornecedores e fiscal.

É notório que a situação do mercado atual está em colapso. Inúmeras
empresas de diversos segmentos estão tendo dificuldades em gerir suas
atividades, com quedas significativas em seus faturamentos.

A alta dos preços, o aumento da inflação, a disparada do dólar e a restrição
de crédito têm causado inúmeras dificuldades ao empresariado em geral em
todo o país.
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As vendas, por consequência lógica, tiveram um declínio assustador e a
inadimplência aumentou significativamente, o que obrigou a empresa a
adequar suas contas à realidade ora vivenciada. Diante disso a Recuperanda
acabou esgotando seus limites de crédito e hoje se encontra sem condições
de pagar, de imediato, seus compromissos financeiros vencidos.

Atualmente a empresa emprega diretamente 109 colaboradores, com folha
de pagamento mensal honrada rigorosamente.

Com o Decreto do Estado de Calamidade Pública em meados de março de
2020 e consequente fechamento das escolas, o faturamento da Recuperanda,
a partir do ano de 2020, reduziu-se drasticamente,submetendo a empresa,
involuntariamente:

 à suspensão integral das atividades no que diz respeito à produção e
à comercialização por um período aproximado de 3 meses;
 ao atraso com fornecedores que, por reação, reduziram os prazos de
pagamento;
 à redução do poder de compra;
 à redução dos limites de compra e do atendimento de pedidos por parte
dos fornecedores;
 à necessidade de buscar uma solução emergencial e planejada, pois se
o fluxo de caixa não fosse adequado a esse arrocho proporcionado pela
queda vertiginosa do faturamento, haveria sérios riscos na interrupção
da operação.

Assim, os custos, aliados a encargos bancários, multas por atraso e juros
pagos a instituições financeiras e parceiros comerciais utilizados na
antecipação de recebíveis, impactaram diretamente na geração de lucro e
na regularidade de pagamentos aos fornecedores, inviabilizando cada vez
mais a operação.
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O passivo já acumulado do período foi reestruturado ao seu tempo. As dívidas
foram renegociadas por algumas vezes, muitas por pressões vindas das
instituições, porém as medidas não eram eficazes pois apenas traziam um
tempo limitado de recuperação e os juros sobre juros não permitiam
condições de honrar com estes novos contratos.

As instituições de crédito, de maneira geral, fruto da realidade econômica
oriunda da pandemia COVID-19, começaram a reduzir os riscos perante
seus clientes e a MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL foi uma das empresas afetadas por essa nova
política, diferentemente dos anos anteriores em que a realidade eraum
universo de crédito com condições facilitadas, com taxas muito mais
atrativas, longos prazos de pagamentos e facilidade na aprovação ou
renovação do crédito.

As instituições deixaram de renovar as linhas de crédito, sendo que
anteriormente algumas eram de renovação periódica. Mesmo quando
renovadas, os prazos foram se reduzindo a cada negociação e com taxas
não tão atrativas, atreladas a mais a exigências de garantias.

Todas essas mudanças e pressão por parte das instituições para que os
compromissos fossem saldados o mais rápido possível, levaram muitos
recursos do caixa, já que estes estavam com as garantias constituídas, de
modo que começaram a utilizá-las para reduzir os seus riscos, mesmo que
isso levasse à inviabilidade da operação da empresa.

Todos esses fatos, aliados às dificuldades já enfrentadas pela empresa e ao
baixo faturamento levaram a MÁXIMA CADERNOS a procurar novamente
as instituições credoras para alongamento das dívidas, numa tentativa de
manter o negócio. Contudo, infelizmente, alguns preferiram executar os
contratos para poder receber a qualquer custo, mesmo sabendo que a
empresa estava disposta a negociar.
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Outras instituições, por sua vez, consideraram negociar, mas com condições
não tão atraentes, maiores taxas de juros, garantias maiores do que as
exigidas nos contratos originais. Algumas destas negociações foram
celebradas, mas infelizmente não foram honradas devido aos fatores
elencados acima e à crise econômica que se instaurou no país desde 2020 e
que se agravou muito nos meses seguintes e que, inclusive, até hoje assola
todo o Brasil, não só o setor em que atua a MÁXIMA CADERNOS, mas a
população como um todo.

A crise que se instaurou no país no início de 2020 e se agravou nos meses
seguintes afetou sobremaneira as operações da empresa, pois, como é
sabido, as atividades escolares não retomaram suas atividades, fato este que
levou a uma redução do consumo dos produtos comercializados quetêm
como seu principal público os estudantes, crise essa que afetou e afeta um
grande número de empresas. Mesmo implementando um necessário plano de
encolhimento para sobrevivência (inclusive o desligamento de maisde uma
centena de funcionários, o que explica o grande número

de credores

trabalhistas), a manutenção da crise decorrente da pandemiaCOVID-19 não
deixou alternativa senão recorrer ao pedido de recuperação judicial,

cuja

decisão, no cenário e objeto social da empresa, não é apenas uma escolha,
mas sim uma necessidade efetiva.

Entretanto, tem-se que a Recuperanda já foi muito pujante e dinâmica,
gerando empregos e renda.

A recuperação judicial, apesar de ser um remédio amargo, permitirá à
MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL reunir

E

COMERCIO

condições

jurídicas

LTDA

–

EM

se reorganizar

comercialmente, financeiramente e operacionalmente, possibilitando um
melhor planejamento do fluxo de caixa que permitirá retornar ànormalidade
das operações.
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A Recuperanda acredita ser transitória sua atual situação, tendo a certeza
de que esse estado de dificuldade financeira é passageiro, visto já terem sido
tomadas medidas administrativas, comerciais e operacionais necessárias
para equilibrar a receita/caixa (como cortes drásticos em despesas/custos).
Ademais, tendo em vista o objeto social explorado pela Recuperanda, tornase primordial considerar os efetivos aspectos positivos decorrentes do avanço
da vacinação e do melhor aparelhamento do sistema de saúde, o que tem
permitido aos gestores públicos autorizar e organizar a retomada presencial
das atividades escolares, algo já em curso e que será implementado, em
grande escala, durante o segundo semestre de 2021 e o ano de 2022.

Em situação extraordinária pela qual o mundo passa, a defesa da atividade
empresarial, do emprego e da coesão da sociedade demanda a adoção de
medidas efetivas de resguardo da atividade econômica, no âmbito da qual
se situa, justamente, a Recuperação Judicial da MÁXIMA CADERNOS
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ainda
mais tendo em conta, como já destacado acima, que sua atividade foi uma
das mais impactadas negativamente pela pandemia.

5. DA MISSÃO

A MÁXIMA CADERNOS tem como missão assegurar qualidade e excelência
em seus produtos.

Seus valores são ética, tradição, comprometimento, respeito mútuo,
seriedade, excelência, competência, transparência, apoio à comunidade e
responsabilidade socioambiental.

6. DA AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL
6.1

Da Estrutura de colaboradores
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A

MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

LTDA

–

EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL possui atualmente na mão de obra envolvida
na operação 109 funcionários diretos.
6.2 Do Desenvolvimento de Produtos
A

MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

LTDA

–

EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL é uma marca fortemente reconhecida pela
qualidade e sempre procurou desenvolver produtos que atendessem à
necessidade de seus clientes da melhor forma.

6.3 Da Responsabilidade Social

A

MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

LTDA

–

EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL considera a questão da responsabilidade social
sustentável como forma de aumentar os lucros e tornar a empresa mais
competitiva no cenário econômico, porém, levando sempre em conta os
interesses de todas as partes envolvidas nos negócios da empresa. As formas
pelas quais podemos cumprir nossa responsabilidade para com as várias
partes mencionamos abaixo:

Para os trabalhadores:

 A

MÁXIMA

CADERNOS

proporciona

um

ambiente

de

trabalho

competitivo e desafiador;
 Possui recrutamento ético, remuneração justa, promoção e outras
políticas internas;
 Proporciona oportunidades aos trabalhadores para exprimir as suas
opiniões e reclamações, com uma política eficaz para a solução de
problemas;
 Garante um ambiente de trabalho seguro para os trabalhadores;
 Trabalha

com

políticas

justas

para

a solução

de litígios

dos

empregados.
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Para os clientes:

 Fornece produtos de qualidade, a preços justos;
 Realiza constantes pesquisas e desenvolvimento, chegando com
produtos de alta qualidade e resistente.

Para fornecedores:

 Efetua o pagamento aos fornecedores competitivos para os produtos
comprados a partir deles;
 Mantém bom relacionamento com os fornecedores.

Para os concorrentes:

 Mantém concorrência ética e saudável.

Para a sociedade:

 Cria oportunidades de emprego.

Ao meio ambiente:

 Assegura a aquisição de produtos que respeitem o meio ambiente;
 Garante um processo livre de poluição durante a produção;
 Conta com um eficiente sistema para a eliminação de resíduos.

6.4 Do Setor Comercial
Dos Clientes:

 A empresa conta com uma carteira em torno de 900 clientes ativos.
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Das Operações de Vendas – Canais:

 A logística é através de vendas diretas para os Atacadistas e para o
comercio varejista.
 A

Máxima

Cadernos

se

orgulha

em

produzir

e

comercializar

diretamente os seus produtos, através de processo de concorrência,
para os Órgãos de Educação, Estaduais e Municipais, onde se destacam
os Estados da Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso e oMunicípio do Rio
de

Janeiro,

produzindo

cadernos

sob

demanda

personalizada

especifica, para distribuições nas Instituições de EnsinoPúblicas.

6.5 Do Financeiro:

O passivo da MÁXIMA CADERNOS, resumidamente, é composto pelos
seguintes itens:

7. DAS PREMISSAS BÁSICAS DO PLANO DE REESTRUTURAÇÃO
7.1 Da Reestruturação da estratégia comercial

 Estabelecer processos, sistemas e pessoas adequados para uma gestão
comercial que maximize a lucratividade;
 Maximizar os lucros;
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 Definir estratégia comercial com base no orçamento anual e com a
capacidade de produção;
 Definir sistema de medição de desempenho;
 Melhorar a eficiência operacional global;
 Reduzir as devoluções de vendas;
 Redução do mix atual de produtos, permanecendo apenas com
produtos de maior giro, resultando na diminuição dos estoques;
 Identificar as principais variáveis relativas ao planejamento de
vendas;
 Avaliar as principais ferramentas relacionadas à gestão de vendas.

7.2 Da Reestruturação da área industrial

Será desenvolvida uma reestruturação da área industrial, visando à
diminuição dos custos com a seguintes ações:

 Análise dos custos industriais para identificar o histórico e observações
"in loco", qual o gasto orçado / planejado (base zero) para cada tipo
de despesa e centro de custo / unidade;

 Diminuição do custo final do produto a partir da otimização no consumo
de matéria-prima,

 Teste de aderência aos controles: recebimento de mercadorias,
controle de estoques, apontamentos, expedição;
 Acompanhamento de todas as rotinas da fábrica, para corrigir as que,
em consenso com a gerência, representarem distorções às melhores
práticas;
 Otimização, redução e enquadramento do quadro funcional.
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7.3 Da Reestruturação das áreas administrativas

Propõe-se aqui uma revisão funcional de processos com aumento da
informatização, de forma a reduzir os custos administrativos.

Implementação de ações para modificação do cenário de crise conforme
abaixo:

 Redução de custos e despesas administrativas e comerciais:

Ampla revisão de todos os itens de despesas, visando melhorias na
lucratividade. Incluem-se nessa revisão a discussão, inclusive, de contratos
de prestação de serviços, itens de consumo, etc.

Acordo da área de compras com todos os fornecedores no sentido de todas
as compras serem pagas à vista, obtendo melhoria considerável nos custos.

Revisão completa nos controles de produção, visando sanar o volume de
perdas operacionais no processo e implantar medidas corretivas.

Adicionalmente, a execução de novos treinamentos internos visando melhoria
do processo produtivo.

 Melhoria na ferramenta de gestão:

Formatação de relatórios gerenciais para melhor acompanhamento das
operações possibilitando melhoria considerável na qualidade de informações,
eliminação de retrabalho, além de diversos outros benefícios.

 Redução de custos financeiros:

Redução gradual de custos financeiros da empresa em patamares aceitáveis
para o reequilíbrio econômico e financeiro.
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Busca de parceiros para operacionalização de linhas de crédito que
apresentem taxas de juros mais atrativas.

 Implantação de plano orçamentário:

Implantação do Plano Orçamentário com o estabelecimento de metas de
despesas, compras, vendas, sendo que os valores orçados serão confrontados
mensalmente (reunião mensal de resultados) com os valores realizados para
uma tomada de decisão rápida.

8. DA REESTRUTURAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DA EMPRESA
As ações operacionais devem ser acompanhadas de uma sólida proposta de
revisão do passivo, com a desoneração da atividade da empresa. Tal proposta
encontra-se detalhada no item 10.

9. DA QUANTIFICAÇÃO DAS PREMISSAS
9.1

Projeção de Resultados

A seguir seguem as demonstrações dos resultados dos exercícios de 2022 a
2038 e as projeções de fluxo de caixa para igual período.

Vale ressaltar que no ano de 2022 será necessário a tomada de fomento com
pagamento a longo prazo na ordem de R$ 2.190.000,00 (dois milhões, cento
e noventa mil reais) para efetuar os pagamentos da Classe Trabalhista.

Outro ponto relevante é que serão efetuados investimentos em imobilizados
para modernização do parque fabril em um montante de R$3.000.000,00
(três milhões de reais), iniciando no ano de 2032.
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Importante pontuar que tais demonstrações e fluxo de caixa tomam por base
os planos de revisão de estratégias comerciais, administrativas eindustriais,
já descritas acima e de todo o passivo, descritos a seguir.

As projeções apontaram os seguintes indicadores financeiros e econômicos
(índices médios de 2022 a 2038):
Crescimento anual – 2 %
Margem Bruta – 22 %
Margem liquida – 2,5 %
EBITDA – 11 %
10.

PAGAMENTO AOS CREDORES

10.1 Das disposições gerais
10.1.1

Novação dos Créditos

O Plano de Recuperação Judicial aqui proposto pela MÁXIMA CADERNOS
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL obriga
a todos os Credores sujeitos a este Plano, sem prejuízo das garantias já
constituídas, observado o disposto no Artigo 59 da Lei n° 11.101/2005, a
renovar todos os seus Créditos a fim de contribuir para que a MÁXIMA
CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL supere a crise econômico-financeira.

Desta forma, os Credores da MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, assim que aprovarem
este Plano de Recuperação Judicial na Assembleia Geral de Credores ou sendo
este Plano aprovado por determinação (decisão) judicial, se comprometem:

a) A não reclamar quaisquer direitos de compensação contra quaisquer
créditos devidos à MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO
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LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com seus créditos inscritos
na recuperação judicial;

b) Abster-se de efetuar protestos junto aos cartórios ou apontamentos
junto aos órgãos de proteção ao crédito, tanto do devedor principal
(MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), como também de seus sócios e/ou
garantidores;

c) Nos casos em que possuir títulos de terceiros em garantia (cheques e
duplicatas) em favor da MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, abster-se de
efetuar protestos junto aos cartórios ou apontamentos junto aosórgãos
de proteção ao crédito, destes terceiros;

d) Deverá abster-se de efetuar protestos junto aos cartórios ou
apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito dos títulos
(Cheques, duplicatas e Promissórias, Confissões de Dívidas e outras
formas existentes) emitidos pela própria MÁXIMA CADERNOS
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL;
e) Retirar do protesto junto aos cartórios e retirar os apontamentos
existentes junto aos órgãos de proteção ao crédito, tanto do devedor
principal (MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.),
seus sócios e garantidores, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a
contar da data da Assembleia de Credores que aprovar o plano de
recuperação ou da decisão judicial que reverter eventual Assembleia
que não aprove o referido plano;

f) Nos casos em que possuir títulos de terceiros em garantia (cheques e
duplicatas) da MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO
LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, retirar os protestos junto aos
cartórios e retirar os apontamentos junto aos órgãos de proteção
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ao crédito, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data da
Assembleia de Credores que aprovar o plano de recuperação oudecisão
judicial que reverter eventual Assembleia que não aprove o referido
plano.

O não cumprimento dos itens acima, por parte do Credor deste Plano, dará
à MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL o direito de buscar administrativamente ou
judicialmente a reparação por danos, sem prejuízo da obtenção de tutela de
obrigação de fazer.

Os Créditos dispostos neste Plano deverão ser pagos na forma e no prazo
convencionados neste, ressalvadas as condições de cada Classe, salvo se o
Credor concordar com um tratamento menos favorável para o recebimento
de seu respectivo Crédito.

A aprovação do referido Plano implicará na liberação dos terceiros e
garantidores a quaisquer títulos conforme dispõe o Código Civil em seus
artigos 364 e 366, isto é, os fiadores, avalistas e garantidores serão exonerados

das garantias prestadas anteriormente, de modo

que permanecerão

responsáveis solidariamente pelas dívidas novadas pelo Plano de Recuperação
Judicial, as quais somente poderão ser executadas em caso de inadimplemento
do Plano de Recuperação Judicial, conforme autoriza o art. 61, §2º da LFRE.

10.1.2.

Meios de Pagamentos

Os valores devidos aos Credores, nos termos deste Plano, serão pagos,
preferencialmente, por meio de transferência direta de recursos à conta
bancária do respectivo credor, por meio de documento de ordem de crédito
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(DOC), ou de transferência eletrônica disponível (TED), depósito em conta ou
recebimento em carteira.

Os Credores devem informar à MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL suas respectivas contas
bancárias para fins de recebimento, em até 10 (dez) dias úteis a contar da
Homologação Judicial do Plano de Recuperação Judicial.

Os pagamentos que não forem realizados, em virtude de o Credor não ter
informado sua conta bancária, não serão enquadrados no conceito de
descumprimento do Plano de Recuperação Judicial ou, até mesmo, de
descumprimento de ato vinculado ao processo de recuperação judicial do qual
a MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL está submetida.

Portanto, a indicação do Banco e da conta corrente que receberá o pagamento
do crédito, inscrito na recuperação judicial, é deresponsabilidade do Credor.

Não haverá a possibilidade de incidência de qualquer multa, juros ou
encargos moratórios, para os casos em que o pagamento deixar de ocorrer
em virtude de o Credor não ter informado ou, até mesmo, informar de
maneira errada os dados para realização dos pagamentos por parte da
MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

LTDA.

–

EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

10.1.3. - Valor dos Créditos
Os valores dos créditos considerados para elaboração deste plano são os que
constam na lista de Credores (Anexa a este Plano), a qual ainda estáem
fase de verificação e confirmação por parte do Administrador Judicial,
segundo o Artigo 7º da Lei n° 11.101/2005.
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Portanto, a Lista de Credores (Anexa a este Plano) poderá sofrer mudanças
quanto a Créditos e valores, conforme dispõe o § 1º do Artigo 7º da Lei n°
11.101/2005 e o texto normativo do artigo 55 da mesma Lei.

Nesse caso, se ocorrerem mudanças na referida lista de Credores, desde
que essa mudança seja definitiva, ou seja, esgotadas todas as fases de
impugnação de valores, a lista de Credores que passa a fazer parte deste
plano de recuperação é aquela que for gerada em definitivo pelo
Administrador Judicial.

Sobre os créditos inscritos no Plano de Recuperação Judicial, incidirá sobre
o valor da parcela a ser paga, após aplicado o deságio de 68% (sessenta e
oito por cento):

a) Correção monetária: Sobre o valor da parcela a ser paga será
aplicada, antes dos juros simples, correção monetária com base
na Taxa Referencial – TR mensal, acumulada do mês que deu
início ao prazo de carência até a data do pagamento;

b) Taxa de juros remuneratória: 1% (um por cento) ao ano, juros
simples, equivalente a 0,083% a.m. (zero vírgula zero oitenta e três
por cento ao mês), o qual será aplicado após a correção monetária
descrita acima, a contar do início do prazo de carência, e incidirá
sobre o valor da parcela a ser paga.
10.1.4

Regras de Distribuição

Os Credores pertencentes a seu grupo serão pagos todos de maneira
equitativa, de modo a não beneficiar qualquer credor dentro do mesmo grupo.
10.1.5

Revisão da Distribuição e Alocação dos Valores
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É válido ressaltar que a projeção do pagamento dos Créditos que estão sendo
apresentados no Fluxo de Caixa projetado para este Plano, é com base em
valores constantes na Lista de Credores da empresa, quaisquer alterações
que possam ocorrer posteriormente com a publicação da Lista oficial de
Credores confeccionada pelo Administrador Judicial, poderá acarretar em
alteração de percentuais do pagamento no valor total que será distribuído
entre Credores de cada grupo.

Em nenhuma das circunstâncias haverá a majoração: (I) do fluxo de
pagamento; e (II) do valor total a ser distribuído entre os Credores a cada
período, salvo nos casos em que o credor estiver habilitado como Credor
Parceiro nos termos de aditivo que possa constar a este Plano ou o Credor
participar do Leilão Reverso.
10.1.6

Créditos Novos que Podem Aderir ao Plano

Os Credores que aderirem posteriormente ao Plano de Recuperação Judicial
não terão direito às distribuições que já tiverem sido efetuadas anteriormente
ao seu ingresso como Credor.

Constitui-se, ainda, meio para aderir a este Plano as decisões transitadas
em julgado onde comprove a existência e o valor do débito que seja devido
pela MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para que essa possa determinar o grupo para
enquadrar o Credor reclamante.

Aderindo às duas condições supracitadas o Credor terá o direito de adequar
seu débito junto ao Plano, ficando este sujeito: à carência, ao prazo, às
condições e à forma de pagamento definida nesse Plano de Recuperação
Judicial.

As ações, inclusive trabalhistas, a serem propostas ou que estejam em fase
de conhecimento,

cujo

fato

gerador

seja

anterior

ao protocolo

da

Recuperação Judicial da MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO
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LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, terão suas sentenças, acordos e
valores pagos na mesma modalidade, forma e condições estabelecida neste
plano, porém o saldo devedor deverá ser dividido no saldo remanescentes de
parcelas.
10.1.7

Da Observância aos Limites Fixados para os Pagamentos

Os Credores aderentes a este Plano de Recuperação Judicial, em condições
normais as previstas, em nenhuma ocasião receberão valores acima do que
está pactuado, salvo em ocasiões especiais previstas nesse Plano tal como:
Leilão Reverso ou que se faça constar em eventual aditivo a este Plano,
aditivo este que poderá ser proposto tanto pela MÁXIMA CADERNOS
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL quanto
por Credores da recuperação judicial.
10.1.8. - Da Possibilidade de Compensação
Como forma de pagamento a MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL poderá se utilizar da
compensação, quando identificada a possibilidade de utilizar tal instituto,
desde que isso não acarrete prejuízo às partes e desde que se trate de
créditos líquidos, certos e exigíveis. Ainda, é importante ressaltar que se a
MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL não fizer referida compensação, isso não
acarretará renúncia ou liberação por parte dela de quaisquer créditos que
possa ter contra os Credores que compõem o processo de recuperação
judicial.
10.1.9

Forma e dia fixado para Pagamento aos Credores

Quanto à forma e do dia fixado para pagamento dos Credores, estesconstam
do item 10.2 a seguir, (Do Pagamento aos Credores) deste Plano de
Recuperação Judicial.
10.1.10. - Extinção do Débito Mediante Quitação
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Ocorrendo todos os pagamentos, ressalvados os determinados prazos para
efetuá-los conforme disposto para cada grupo de Credores, estará a MÁXIMA
CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL livre de tais obrigações, visto que se trata de
quitação plena, irrevogável e irretratável.

Sendo quitados os débitos inseridos nesse Plano de Recuperação Judicial, não
mais poderão reclamar os Credores, pois estará a

MÁXIMA CADERNOS

INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL desobrigada quanto a quaisquer responsabilidades relativas a tais
débitos.

O pagamento dos Créditos Trabalhistas nos termos previstos neste Plano
exonera a MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL de qualquer das obrigações decorrentes de
contratos de trabalho, da Legislação Trabalhista e de acordos trabalhistas
firmados com o sindicato e o Ministério do Trabalho.
10.1.11. – Ações propostas e/ou a serem propostas
Estão sujeitas às condições do presente plano as ações de conhecimento
propostas e/ou que forem propostas, cujo fato gerador da obrigação
(acontecimento) seja anterior à data do protocolo da recuperação judicial.

O débito das ações supra descritas somente terão seu pagamento iniciado
após seu trânsito em julgado da liquidação da respectiva sentença. Este
montante será submetido à carência, ao parcelamento e ao deságio, previstos
para a classe de credores quirografários, ou seja, 23 meses de carência, 15
anos de parcelamento, e deságio de 68% do valor atualizadodo débito,
correção pela TR + 1% a.a.

10.2 Pagamento aos credores
10.2.1. Classe I - Trabalhista

Itapetininga, 01 de julho de 2021
Página 37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL DE PALMA PETINATI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 16:56 , sob o número WIGA21700622382
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002848-77.2021.8.26.0269 e código 8D1A838.

fls. 826

.

Os Créditos Trabalhistas que já tenham sentença transitada em julgado, e
inscritas nesse Plano de Recuperação Judicial, deverão ser pagos dentro do
prazo de 1 (um) ano, conforme explicitado no Artigo 54 caput e parágrafo
único da Lei de Recuperação Judicial.

Os Créditos Trabalhistas até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por
trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3
(três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial, serão pagos no
prazo de 30 (trinta) dias, após a decisão judicial que homologar o Plano de
Recuperação Judicial.

O pagamento aos Credores da Classe I (Trabalhistas) deverão ser realizados
até o final do décimo segundo mês subsequente ao mês de intimação da
decisão judicial que homologar o plano, podendo tais pagamentos ocorrer de
forma fracionada e não uniformes em relação à fração mensal, podendo variar
o percentual dos pagamentos de mês a mês, ao longo do período, com inicio
da amortização no dia 30 (trinta) do mês subsequente da intimação da
decisão judicial que homologar o plano, porém terá que ter seu saldo
remanescente quitado no decimo segundo mêsconforme previsto no Artigo
54 caput da Lei de Recuperação Judicial.

Posteriores créditos trabalhistas que forem postulados em juízo, cuja origem
da demanda seja período anterior ao deferimento da Recuperação Judicial, e
que tenham suas respectivas sentenças transitadas em julgado, dando direito
a recebimento de créditos desta natureza, deverão ser pagos também dentro
do prazo de 1 (um) ano após a sentença que determinarsua habilitação de
crédito na recuperação judicial.

Tendo em vista o curto prazo legal concedido para pagamento dos Credores
Trabalhistas, esse Plano não estipula ou prevê a aplicação de correção
monetário ou, até mesmo, de juros sobre os créditos de ordem trabalhista.
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10.2.2. Credores com Garantia Real, Credores Quirografários e Credores
enquadrados como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Expõe-se que a forma de pagamento para os CREDORES com GARANTIA
REAL, QUIROGRAFÁRIOS e aqueles enquadrados como MICROEMPRESAS e
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, será semelhante, motivo pelo qual, tratarse-á do pagamento destes credores em uma única cláusula.

Os Créditos presentes neste Plano de Recuperação Judicial, e que estejam
nas classes II – Garantia Real, III – Quirografários e IV –ME e EPP, terão os
seus pagamentos realizados dentro das seguintes condições:

a) Haverá carência de 23 (vinte) meses contada da publicação da decisão
que homologar o plano de recuperação judicial;

b) O prazo para pagamento desses Credores será de 17 (dezessete)
anos ou 204 (duzentos e quatro) meses, sendo que os pagamentos
serão sempre trimestrais, considerando e respeitando o período de
carência previsto no item acima;

c) Sobre o valor de cada parcela (crédito), no ato do seu pagamento, será
aplicado separadamente o deságio e, posteriormente, a correção
monetária e os juros simples, sendo nessa ordem:


Deságio de 68% (sessenta e oito por cento), a ser
aplicado sobre o valor da parcela no momento de seu
pagamento;



Após a aplicação do deságio a parcela sofrerá correção
monetária com base na Taxa Referencial – TR mensal,
acumulada do mês que deu início ao prazo de carência até
a data do pagamento da parcela;
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Após a aplicação da correção monetária, serão aplicados
sobre a parcela corrigida os juros simples de 1% (um
por cento) ao ano, equivalente a 0,083% a.m. (zero
vírgula zero oitenta e três por cento ao mês). Observando
que os juros irão incidir sobre a parcela aser paga a
partir do mês de início do prazo de carência.

Fica fixado nesse Plano de Recuperação Judicial que o vencimento de cada
parcela, dentro de cada trimestre, será todo dia 25, respeitado, porém, o
prazo e período de carência para início dos pagamentos.

O período de carência mencionado acima terá início no mês subsequente ao
da publicação da decisão judicial que homologar o Plano de Recuperação
Judicial.

Caso o dia estipulado para pagamento seja feriado ou final de semana
(sábado e domingo), fica a MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA ECOMERCIO
LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL obrigada a proceder com o
pagamento no primeiro dia útil subsequente.
10.2.4. - Condição de Pagamento para Credores Parceiros – Amortização
Acelerada
Considerando as condições existentes até a data de conclusão deste Plano de
Recuperação Judicial, destacamos que o mesmo não está prevendo
condições especiais para os Credores parceiros, porém os Credores parceiros
poderão ter condições diferenciadas para o recebimento dos seus créditos
inscritos na recuperação judicial, desde que mediante termo de aditivo a este
Plano de Recuperação Judicial, no qual será previsto os critérios para
obtenção da condição diferenciada.
10.2.5. - Da Realização de Leilões Reversos
Atendendo às premissas estabelecidas para os pagamentos dos créditos
inscritos nesse Plano de Recuperação Judicial, objetivando a amortização
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acelerada, e atendidos os aspectos estabelecidos nos meios de recuperação,
principalmente aqueles que visam atender as melhorias administrativas,
comerciais

e financeiras,

gerando

suficiência

de caixa,

a

MÁXIMA

CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL estará apta a propor a antecipação do pagamento dos créditos
inscritos na recuperação judicial adotando a prática do Leilão Reverso.

Quando

da

realização

do

Leilão

Reverso

a

MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
realizará a publicação de edital, no Diário Oficial da União, no qual constará
as regras fixadas para o Leilão (prazo, condição de pagamento, deságio,
volume de crédito e outros).
10.3 - Quadro Resumo das Condições e Prazos para Pagamento dos
Credores
Os Credores da MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL serão pagos mediante os termos e condições
deste Plano de Recuperação Judicial, que de forma resumida demonstramos
no quadro abaixo:

TIPO DE CRÉDITO
Classe

I

CARÊNCIA
–

Trabalhistas

-

PERIODO

PAGAMENTOS PRAZO
1 ano

Classe II – Garantia
Real

-

III

–

Quirografários e IV –

DE TOTAL

1 ano

DESCONTO

-

17
23 meses

ME e EPP

15

anos

180 meses

ou anos
ou 204

68%

meses

11. PROCESSO DE M&A
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A

MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

LTDA

–

EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL poderá contratar um assessor financeiro para a
prestação de serviços de assessoria financeira e negocial, visando (i) à
alienação, total ou parcial, das ações e quotas representativas do capital
social das sociedades da MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO
LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL a terceiros, e/ou (ii) à capitalização
da MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, por terceiros,
a partir da Homologação Judicial do Plano.

12.OUTRAS MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO
12.1 Operações de Reorganização Societária.
A

MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

LTDA

–

EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL poderá, a seu exclusivo critério e com a
finalidade de obter resultado econômico-financeiro e/ou operacional na
condução de suas atividades, realizar quaisquer operações de cisão, fusão,
incorporação, transformação de sociedades, cessão de quotas ou ações,
alteração de controle societário, aumento de capital social, constituição de
SPEs, ou qualquer outra operação de natureza societária. Em nenhuma
hipótese as operações societárias que venham a ser realizadas prejudicarão
o pagamento dos Créditos Sujeitos ao Plano.
12.2- Novos Recursos.
A

MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

LTDA

–

EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL poderá obter Novos Recursos aos quais será
dada a destinação prevista na Cláusula 12.2., a seguir.
12.2.1 Forma de obtenção dos Novos Recursos.
Os Novos Recursos podem ser obtidos por qualquer meio que a MÁXIMA
CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL julgar conveniente, inclusive, por meio do ingresso de sócios
com integralização de quotas representativas do capital da alienação de
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ativos; da locação ou arrendamento de ativos; da contratação de mútuos ou
outras formas de financiamento; da realização de operações de cisão,fusão,
incorporação, transformação de sociedades, cessão de quotas ou ações,
alteração de controle societário, aumento de capital social, constituição de
SPEs, ou qualquer outra operação de natureza societária. A captação de
Novos Recursos poderá ser garantida por ativos da MÁXIMA CADERNOS
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, na forma da Cláusula 12.2.2., a seguir.
12.2.2 Destinação dos Novos Recursos.
Após a Homologação Judicial do Plano, a MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA
E COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL poderá
utilizar os Novos Recursos para a recomposição do capital de giro; a
realização do seu plano de negócios; o pagamento das despesas da
Recuperação Judicial; o pagamento dos Credores Sujeitos ao Plano; e
antecipações de pagamentos de Credores Sujeitos ao Plano.

12.2.3 Garantias.

A

MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

LTDA

–

EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL poderá constituir garantias reais e fiduciárias
sobre quaisquer bens do seu ativo permanente ou circulante, além de
outorgar garantias pessoais para captação de Novos Recursos desde que elas
estejam livres de quaisquer ônus.

13. EFEITOS DO PLANO
13.1 Vinculação do Plano

As disposições do Plano vinculam a MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA, os Credores Sujeitos ao Plano e os Garantidores, bem
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como os seus respectivos cessionários e sucessores a qualquer título, a partir
da Homologação Judicial do Plano.

13.2

Suspensão de processos judiciais.

Com a Homologação Judicial do Plano, todas as execuções judiciais em
curso contra a MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA,
serão suspensas na fase em que se encontram.

13.3

Continuidade de ações envolvendo quantia ilíquida.

Os processos judiciais de conhecimento ajuizados por Credores Sujeitos ao
Plano que tiverem por objeto a condenação em quantia ilíquida ou a
liquidação de condenação já proferida, poderão prosseguir em seus
respectivos foros, até que haja a fixação do valor do Crédito Sujeito ao Plano,
ocasião em que o Credor Sujeito ao Plano deverá providenciar a habilitação
da referida quantia na Lista de Credores, para recebimento nos termos do
Plano. Em hipótese alguma haverá pagamento de CredoresSujeitos ao Plano
de forma diversa da estabelecida no Plano, inclusive em processos judiciais
que estiverem em curso quando da Homologação Judicialdo Plano ou que
forem ajuizados após a Homologação Judicial do Plano.

13.4

Cobrança dos Créditos Sujeitos ao Plano

Os Credores Sujeitos ao Plano não poderão, a partir da Data do Pedido,
efetuar nenhuma medida, judicial ou extrajudicial, que vise à cobrança ou
ao recebimento dos Créditos Sujeitos ao Plano, seja nos termos em que foram
originalmente constituídos, seja nos termos deste Plano, inclusive (i) ajuizar
ou prosseguir qualquer ação ou processo de qualquer tipo relacionado a
qualquer

Crédito

Sujeito

ao

Plano

contra

a

MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e Garantidores; executar qualquer sentença ou decisão contra a
MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

LTDA

–

EM
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL relacionada a qualquer Crédito Sujeito ao Plano;
penhorar, sequestrar, arrestar, bloquear ou tornar indisponíveis, por qualquer
forma, em qualquer foro, nacional ou estrangeiro, quaisquer bens da
MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e dos Garantidores para satisfazer seus Créditos
Sujeitos ao Plano; criar, aperfeiçoar ou executar qualquer garantia real,
pessoal ou fiduciária sobre bens e direitos da MÁXIMA CADERNOS
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e de
Garantidores ou de quaisquer pessoas naturais a eles de qualquer forma
vinculados para assegurar o pagamento de seus Créditos Sujeitos ao Plano;
reclamar qualquer direito de compensação contra qualquer crédito devido à
MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

LTDA

–

EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL e de Garantidores com seus Créditos Sujeitos
ao Plano; reter quaisquer valores que lhes sejam entregues, em depósito ou
a qualquer título, pela MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO
LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; negativar ou inscrever a MÁXIMA
CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e os Garantidores junto aos órgãos de proteção ao crédito ou gerar
qualquer notificação aos clientes da MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL que
possa impactar negativamente a continuidade das atividades da MÁXIMA
CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, inclusive em relação aos Créditos Não Sujeitos ao Plano que
integrem instrumentos de dívida ou garantia firmados com os Credores ou
(viii) buscar a satisfação de seus Créditos Sujeitos ao Plano por quaisquer
outros meios.

13.5 Alcance das disposições do Plano.
Os termos e condições do presente Plano se estenderão a todos os Credores
Sujeitos ao Plano após a Homologação Judicial do Plano, mesmo no caso
daqueles que não votaram a favor dele da Assembleia-Geral de Credores.

13.6 Modificação do Plano na Assembleia-Geral de Credores.
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Aditamentos, alterações ou modificações ao Plano podem ser propostos pela
MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

LTDA

–

EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL a qualquer tempo após a Homologação Judicial
do Plano e enquanto não encerrada a Recuperação Judicial, havendo ou não
descumprimento do Plano, vinculando à MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA
E COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e todos os Credores
Sujeitos ao Plano, desde que tais aditamentos, alterações ou modificações
sejam aprovados pela MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO
LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e sejam submetidos a votação na
Assembleia-Geral de Credores, e que seja atingido o quórum requerido pelo
art. 45 e 58, caput ou §1º, da Lei de Falências.

13.7 Cessões de créditos.
Após a Homologação Judicial, os Credores Sujeitos ao Plano poderão ceder
seus Créditos Sujeitos ao Plano a outros Credores ou a terceiros, e a
respectiva cessão produzirá efeitos a partir da notificação da MÁXIMA
CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, nos termos do Código Civil. O cessionário que receber o Crédito
Sujeito ao Plano cedido será considerado, para todos os fins e efeitos,
Credor Sujeito ao Plano.

13.8 Sub-rogações.

Créditos relativos ao direito de regresso contra a MÁXIMA CADERNOS
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e que
sejam decorrentes do pagamento, a qualquer tempo, por terceiros, de
Créditos Sujeitos ao Plano, serão pagos nos termos estabelecidos no Plano.
O credor por sub-rogação será considerado, para todos os fins e efeitos,
Credor Sujeito ao Plano.

13.9 Descumprimento do Plano.
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Este Plano somente será considerado inadimplido se a MÁXIMA CADERNOS
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL deixar de efetuar a qualquer credor, 3 (três) pagamentos
consecutivos devidos, na forma e nos valores previstos no Plano.

Qualquer evento de inadimplemento deverá ser comunicado às Recuperanda
por meio de notificação a ser enviada nos termos da Cláusula 14.4, caso em
que a Recuperanda poderá, no prazo de 30 (trinta) dias contados do
recebimento da referida notificação, purgar a mora, efetuandoo pagamento
dos valores devidos; ou requerer a convocação de uma Assembleia-Geral de
Credores para deliberar a respeito de eventual alteração do Plano que saneie
ou supra tal descumprimento. Somentehaverá a convolação da recuperação
judicial em falência da Recuperanda caso ela não adote uma das medidas
aqui previstas ou a alteração do Plano não seja aprovada em Assembleia
Geral de Credores na forma do art. 58, caput ou §§1º e 2º, da Lei de
Falências.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 Divisibilidade das previsões do Plano.
Na hipótese de qualquer termo ou disposição do Plano ser considerado
inválido, nulo ou ineficaz pelo Juízo da Recuperação, o restante dos termos
e disposições do Plano devem permanecer válidos e eficazes, desde que as
premissas que o embasaram sejam mantidas.
14.2 Quitação.
Com a realização do pagamento dos Créditos Sujeitos ao Plano, os
respectivos Credores Sujeitos ao Plano automaticamente outorgarão a mais
ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação em favor da MÁXIMA
CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, avalistas e fiadores, abrangendo inclusive multas, encargos
financeiros, ou quaisquer outras despesas incorridas pelo Credor Sujeito ao
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Plano, para nada mais pretender ou reclamar, a qualquer tempo, sobqualquer
título.
14.3 Encerramento da Recuperação Judicial.
A Recuperação Judicial será encerrada a qualquer tempo após aHomologação
Judicial do Plano, a requerimento da MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
desde que todas as obrigações do Plano que se vencerem até 2 (dois) anos
após a Homologação Judicial do Plano sejam cumpridas.
14.4 Comunicações.
Todas as notificações, requerimentos, pedidos e outras comunicações à
MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

LTDA

–

EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL requeridas ou permitidas por este Plano, para
serem eficazes, devem ser feitas por escrito e serão consideradas realizadas
quando enviadas por correspondência registrada, com aviso de recebimento,
ou por courier, e efetivamente entregues; ou enviadas por e- mail. Todas as
comunicações devem ser endereçadas da seguinte forma, ou de outra forma
que vier a ser indicada nos autos da Recuperação Judicial:

MÁXIMA

CADERNOS

INDÚSTRIA

E

COMERCIO

LTDA

–

EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Endereço: Rua Pedro Rodrigues Machado nº
310 – Vila Recreio - Itapetininga – SP
CEP: 18.240-610
A/C: Edis
Telefone: (+5515)3373 1726/ 3373 1723)
E-mail: maximacadernos@yahoo.com.br

14.5 Lei aplicável.
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Este Plano deve ser regido, interpretado e executado de acordo com as leis
vigentes na República Federativa do Brasil.
14.6 Eleição de foro
Todas as controvérsias ou disputas que surgirem ou que estiverem
relacionadas a este Plano ou aos Créditos Sujeitos ao Plano serão resolvidas:

Pelo Juízo da Recuperação até a prolação da decisão de encerramento da
Recuperação Judicial, e desde que não esteja pendente recurso com efeito
suspensivo contra a referida decisão;

Pelos juízos competentes, conforme estabelecidos nos contratos originais
firmados entre a MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e os respectivos Credores Sujeitos ao Plano,
ou conforme estabelecido pela lei.

O Plano é firmado pelos representantes legais devidamente constituídos da
MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Itapetininga, 01 de julho de 2021.

MÁXIMA CADERNOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DC Consultoria Ltda.
CNPJ 10.787.462 /0001-54
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15- ANEXOS
Os anexos a seguir identificam as informações essenciais para a propositura
do presente Plano de Recuperação Judicial:


Anexo I – Demonstrações do Resultado do Exercício Projetados 2022
a 2038;



Anexo II – Demonstrações do Fluxo de Caixa Projetados 2022 a
2038;



Anexo III – Laudo de Avaliação de Bens do Ativo;



Anexo IV – Lista de Credores do Plano de Recuperação Judicial;



Anexo V – Laudo Econômico-Financeiro.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADOS DOS EXERCICIOS PROJETADOS
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ANEXO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
53 DE CAIXA PROJETADOS PARA O
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ANEXO III
LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS DO ATIVO
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ANEXO IV

LISTA DE CREDORES
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I - SUMÁRIO EXECUTIVO
1 – Objetivo
O presente Laudo Econômico Financeiro e emissão de Parecer Técnico têm por objetivos:
a) Analisar o Plano de Recuperação Judicial (“o Plano”) da empresa Máxima Cadernos Industria
e Comercio LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com sede na Rua Pedro Rodrigues Machado,
310, Vila Recreio , no Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº. 07.322.884/0001-40, doravante denominada simplesmente “MÁXIMA”, a ser apresentado
ao Juízo da Recuperação em cumprimento ao disposto no art. 53 da Lei 11.101/2005 (a “Lei de
Falências”): I – Considerando que a MÁXIMA enfrenta dificuldades econômicas e financeiras e
está perto de se tornar incapaz de pagar suas dívidas; II – Considerando que, por essa razão, a
MÁXIMA ajuizou um pedido de recuperação judicial, nos termos da Lei de Falências, e deve
submeter um Plano à homologação judicial; III – Considerando que o Plano cumpre os requisitos
contidos no art. 53 da Lei de Falências, eis que (i) pormenoriza os meios de recuperação da
MÁXIMA e (ii) é viável; IV – Considerando que, por força do Plano, a MÁXIMA busca superar sua
crise econômico-financeira e reestruturar seus negócios, com o objetivo de (i) preservar a sua
atividade empresarial, (ii) manter-se como fonte de geração de riquezas, tributos e empregos e
(iii) renegociar o pagamento de suas dívidas, de forma a atender aos interesses de seus credores;
A MÁXIMA submete o Plano referido à aprovação da assembleia geral de credores (a
“Assembleia de Credores”), a ser convocada nos termos do art. 56 da Lei de Falências, e à
homologação judicial.
2 – O Plano
O Plano tem o objetivo de permitir à MÁXIMA superar sua crise econômico-financeira e atender
aos interesses dos Credores, estabelecendo a fonte de recursos e um cronograma de
pagamentos. Devido à viabilidade econômica e ao valor agregado da MÁXIMA, a manutenção
de suas atividades é uma medida muito mais vantajosa para os Credores do que sua liquidação.

II - PARECER TÉCNICO
Dessa forma, após a análise das informações apresentadas, bem como das medidas e premissas
a serem adotadas pelo Plano, de forma conservadora da constatação da coerência e consistência
dos demonstrativos e projeções financeiras e da possibilidade e principalmente da capacidade
de pagamento aos credores, e considerando que: a) As projeções dos demonstrativos
financeiros refletem as futuras atividades da empresa e que foram realizadas dentro de um
padrão “conservador”, consistente e factível; b) Adoção das medidas de gestão e governança
corporativa, visando dar continuidade à empresa; c) As receitas brutas, custos e despesas
operacionais projetados permitem a obtenção de fluxos de caixa positivos, em níveis suficientes
para poder cumprir com o cronograma de pagamentos aos credores,
Nos permite afirmar que o Plano de Recuperação a ser apresentado ao Juízo de Recuperação é
viável economicamente e atende aos interesses de todos credores e acionistas da MÁXIMA, pois
permitirá equacionar o pagamento de todas as suas dívidas, sendo que a manutenção de suas
atividades é uma medida mais vantajosa para os credores do que a sua liquidação.
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III - INTRODUÇÃO E OBJETIVOS DESTE TRABALHO
O Analista Econômico Financeiro e Contador, Sr Marcelo foi contratado pela direção da MÁXIMA
para elaborar um Laudo Econômico-Financeiro com emissão de Parecer Técnico, contendo uma
análise crítica e comentários sobre o Plano de Recuperação a ser apresentado ao Juízo da Vara
Única demonstrando da sua viabilidade.
Foram analisadas também as medidas a serem adotadas na empresa, bem como as condições
operacionais da empresa de forma a viabilizar economicamente a Recuperação Judicial.
Dentro do Plano referido, encontram-se as projeções do demonstrativo de resultado e dos
fluxos de caixa elaborados pela empresa, com a colaboração dos seus consultores financeiros.
As proposições que compõem o Plano foram elaboradas pela direção da MÁXIMA e seus
assessores jurídicos e consultores financeiros, tudo de acordo com as disposições contidas na
Lei 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação de Empresa - LFRE).
A minha análise e elaboração de Parecer Técnico visa demonstrar a viabilidade econômico
financeira do Plano apresentado e a capacidade de pagamento de todos os credores e a
recuperação da saúde financeira da empresa.
O meu parecer inclui análise e comentários sobre os pontos fundamentais do Plano de
Recuperação e as suas principais características, incluindo os demonstrativos financeiros
apresentados, principalmente do fluxo de pagamento aos credores, até a extinção desses
passivos.
O Plano de Recuperação, bem como todas as informações fornecidas para a elaboração deste
laudo, é por premissa, consideradas boas e válidas, não tendo sido efetuadas análises jurídicas,
auditorias ou levantamentos para a validação destas informações. Conforme meu melhor
entendimento, todos os dados e informações contidas no Plano, nos demonstrativos financeiros
históricos e projetados e nas informações adicionais recebidas são verdadeiras e acuradas.
O Analista Econômico Financeiro e Contador, Sr Marcelo não tem nenhum interesse atual ou
futuro na empresa e no Plano que é objeto deste relatório e não tem nenhum interesse pessoal
ou parcialidade com relação às partes envolvidas. A minha remuneração não está condicionada
a nenhuma ação, nem resulta das análises, opiniões, conclusões contidas neste Laudo e Parecer
ou de seu uso.
A posse deste Laudo ou cópia do mesmo não dá o direito de publicação.
Nenhuma parte deste Laudo, principalmente qualquer conclusão, a identidade dos consultores,
a empresa em contato com os analistas ou qualquer referência a entidades ou às designações
concedidas por essas organizações, poderá ser divulgada para o público através de prospectos,
anúncios, relações públicas, jornais ou qualquer outro meio de comunicação sem o
consentimento por escrito e a aprovação de minha parte.
Este laudo é considerado por mim como documento sigiloso, absolutamente confidencial,
ressaltando-se que não deve ser utilizado para outra finalidade que não seja o encaminhamento
ao Juízo da Recuperação Judicial, juntamente com o Plano de Recuperação referido.
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IV - ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PARECER TÉCNICO
Para efeito de elaboração e emissão deste Parecer Técnico, analisamos atenciosamente todas
as informações, dados e medidas a serem implementadas pelo Plano de Recuperação,
segmentando a nossa análise em diversos níveis, visando cobrir todas as considerações e
pressupostos contidos no Plano.
1) Cenário Macroeconômico
O Plano apresenta um conjunto de indicadores macroeconômicos que cobrem as áreas de taxas
de inflação nacional e taxas de juros (SELIC, TJLP e TR). Todas essas informações foram coletadas
no site do Banco Central do Brasil - Focus (BACEN) com as estimativas consideradas
conservadoras para o comportamento futuro dessas variáveis.
2) Área Administrativa
Reorganização societária
Capitalização da empresa
Os dirigentes e acionistas da MÁXIMA se comprometem a realizar todos os esforços
para manter uma estrutura mínima necessária e para que a empresa dê continuidade nas suas
operações, de forma a poder cumprir com o cronograma de pagamentos conforme apresentado
no Plano de Recuperação e detalhados nos Demonstrativos Financeiros;
3) Na empresa
Os demonstrativos financeiros projetados
a) Analisamos todas as condições propostas no Plano, bem como as premissas e
pressupostos para a realização das projeções, das quais observamos o que segue:
i.
As premissas macroeconômicas estão dentro dos índices e taxas médias
estimadas pelo mercado, inclusive sobre o crescimento do PIB.
ii.
As variáveis que se referem aos preços e mix dos produtos, bem como
as quantidades estimadas estão dentro da capacidade de produção de
comercialização.
iii.
Os níveis de custos e despesas operacionais estão dentro das médias
históricas já atingidas, mas com ganhos de escalas no aumento de
produção.
iv.
Os investimentos industriais irão permitir a manutenção da capacidade
de produção, bem como da suficiência de capital de giro.
b) Analisamos os demonstrativos financeiros históricos e projetados elaborados pelos
consultores e advogados da MÁXIMA e dos quais anexamos a este laudo os
demonstrativos de resultado e dos fluxos de caixa para os 17 anos de projeção.
c) Realizamos testes nas relações entre todos os números apresentados e que
demonstraram uma coerência numérica e econômico-financeira, identificando
consistência técnica e confiabilidade dentro dos modelos contábil e financeiro.
d) As projeções identificam a continuidade das operações da empresa que no nosso
entender são viáveis, na medida em que foram realizadas com base nas suas atividades
operacionais anteriores, adotando-se para essas projeções no nosso entender, um
critério conservador.
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e) Quando da realização das projeções das receitas operacionais, foi estimado uma taxa
de crescimento semelhante ao crescimento estimado do PIB para os próximos
exercícios.
f) A elaboração de premissas e pressupostos, foram realizados dentro de uma posição
conservadora e com consistência com relação à performance histórica da empresa e da
sua atual situação.
g) Os demonstrativos financeiros que caracterizam e identificam o Plano de Recuperação
apresentado, demonstram que todas as suas variáveis estão integradas e com premissas
adotadas que julgamos razoáveis e com consistência.
h) A partir dos demonstrativos financeiros históricos e projetados, calculamos um conjunto
de indicadores financeiros (Highlights), que nos permitiu analisar o comportamento
histórico da empresa e identificar a viabilidade econômico-financeira a partir das
premissas e pressupostos adotados.
Da viabilidade econômico-financeira do Plano
Os demonstrativos financeiros projetados a partir de todas as informações fornecidas pela
direção da empresa apresentam coerência e consistência técnica, e tendo sido elaborados
dentro de padrões usuais de projeções e simulações de comportamento futuros das
operações da empresa;
A elaboração das premissas e pressupostos, foram realizados dentro de uma posição
conservadora e com consistência com relação à performance histórica da empresa.
Os indicadores financeiros decorrentes das comparações entre os demonstrativos
financeiros nos revelam os seguintes pontos:
a) Fluxos de caixa operacionais sobre receita operacional líquida após investimentos,
apresentam crescimento firme e gradual.
b) Crescimento anual composto da receita operacional liquida, está acima do
crescimento do PIB estimado para o mesmo período.
c) A empresa poderá apresentar nesse cenário saldos positivos de caixa ao longo das
projeções com recursos disponíveis para pagamentos aos credores.
d) Os recursos disponíveis para pagamento aos credores após investimentos, são
suficientes para pagamento aos credores dentro desse cenário.
Desta forma, o Plano de Recuperação é viável economicamente, visto que:
a) As premissas e pressupostos para projeções dos demonstrativos financeiros foram
definidas em um cenário macroeconômico conservador, dentro dos fundamentos da empresa e
com possibilidade de geração de caixa suficiente, dados os investimentos previstos, combinado
com as medidas apresentadas no Plano.
b) Visa maximizar os recursos disponíveis para fazer frente aos compromissos da
MÁXIMA, procurando proporcionar aos credores a plena recuperação de seus créditos, dentro
dos prazos previstos.
c) A análise dos demonstrativos financeiros contendo as medidas a serem adotadas pela
empresa e que são :
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i. Reescalonamento do seu endividamento
ii. Reorganização societária
iii. Continuação das atividades e obtenção de recursos
v.

Capitalização

Tornarão possível a recuperação e a normalização das atividades da MÁXIMA, conforme
apresentadas no Plano.

V - CONCLUSÃO
Portanto, é meu parecer que:
O Plano de Recuperação Judicial a ser apresentado ao Juízo de Recuperação de Empresas pela
MÁXIMA demonstra viabilidade econômico-financeira, pois:
a) Analisando-se as premissas e pressupostos utilizados para as projeções dos
demonstrativos financeiros no Plano de Recuperação Judicial, fica demonstrado que são
compatíveis e dentro de padrões razoáveis usados e praticados no mercado, dentro da
sua expectativa de crescimento.
b) Apresenta a possibilidade de normalização e continuação das atividades
operacionais da MÁXIMA tornando possível a geração de recursos e permitindo a
possibilidade de pagamentos aos credores.
c) O Plano a apresentado ao Juízo da Vara Única demonstra:
1. A capacidade de geração de caixa decorrente das operações da
empresa e
2. Do caixa disponível projetado para os próximos anos é suficiente para
a cobertura do programa de pagamento aos seus credores, operacionais na
forma proposta. É nosso entendimento que a projeção das receitas brutas é
plenamente factível, de forma a poder dar aos credores, confiança de que os
recursos oriundos das operações possam contribuir para viabilizar o programa
de pagamento aos mesmos conforme expresso no Plano de Recuperação.
Dessa forma, após a análise das informações apresentadas, da constatação da coerência dos
demonstrativos e projeções financeiras e da absoluta possibilidade e capacidade de pagamento
aos credores, somos de parecer que o Plano de Recuperação apresenta viabilidade econômico
financeira.
Umuarama, 24 de Junho de 2021

MARCELO MUNHOZ DOS SANTOS
CONTADOR CRC nº. 021680/0/1 - PR
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