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Prezados funcionários, parceiros, fornecedores e clientes,
O Grupo ICAL, controlado pela Ical Indústria de Calcinação Ltda., enfrenta, diariamente, desde 2014, os
efeitos da permanente retração econômica do mercado de construção civil e as inúmeras outras dificuldades
impostas pelo contexto econômico do país, como o encarecimento do crédito bancário e aumento vertiginoso
de insumos essenciais à operação, como o coque verde de petróleo. Adicionalmente, ao longo dos últimos
meses, conforme determinações judiciais das varas de São Paulo os bancos credores obtiveram constrições
de bens do Grupo ICAL. Esta ausência de ambiente propicio à manutenção e crescimento da atividade
empresarial forçou o Grupo ICAL a socorrer-se do Poder Judiciário, por meio do instrumento da
Recuperação Judicial, previsto na Lei. 11.101/05.
Desta forma, em 26 de março de 2019, o Grupo ICAL, protocolizou pedido de recuperação judicial perante o
foro da Comarca de Vespasiano, Estado de Minas Gerais com os objetivos de: (i) continuar avançando na
recuperação e solução do endividamento da empresa, com prazos e procedimentos previstos na legislação
pertinente; (ii) manter a normalidade operacional da Empresa e suas subsidiárias, controladas e demais
empresas do grupo; (iii) preservar a continuidade da relação com os empregados, clientes e fornecedores;
(iv) resguardar o valor, preservar o caixa da Empresa e de suas subsidiárias e controladas.
Diante da robustez dos argumentos e da evidente boa-fé demonstrada pelo Grupo ICAL, a juíza da 2ª Vara
Cível da Comarca de Vespasiano-MG, deferiu o processamento da Recuperação Judicial, conforme pedido
nos autos nº 5001608-50.2019.8.13.0290. Foi nomeado como administrador judicial a empresa “Inocêncio de
Paula Sociedade de Advogados”, CNPJ 12.849.880/0001-54, com escritório na Rua Tomé de Souza, 830,
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Funcionários,

Belo

Horizonte/MG,

endereço

eletrônico:

ajgrupoical@inocenciodepaulaadvogados.com.br, telefones: (31) 2555-3174 e (31) 2555-3574, sendo
responsáveis o Dr. Dídimo Inocêncio de Paula ou o Dr. Rogeston Inocêncio de Paula. As informações
também estão disponivels no sítio eletrônico https://inocenciodepaulaadvogados.com.br/ical-informacoes/ .
O ajuizamento da Recuperação Judicial representa um novo passo na continuidade do processo de
reestruturação das dívidas e obrigações da Ical e de suas subsidiárias, que, em conjunto com seus credores,
negociarão uma alternativa ampla e efetiva com intuito de solucionar o endividamento do Grupo. O
ajuizamento da Recuperação Judicial é uma forma perene e sustentável de pagamento, assegurando um
fluxo de caixa adequado para a empresa.
Em seguimentos aos ditames legais, o Grupo ICAL apresentará seu Plano de Recuperação Judicial, para
que venha a ser apreciado por seus credores, momento no qual será discutido por todos fluxo de
pagamento, valores e prazos.
Vale lembrar que o Grupo está judicialmente impedido de efetuar qualquer pagamento dos créditos sujeitos
ao processo recuperacional, ou seja, existentes até a data do pedido, 26 de março de 2019, ainda que não
vencidos, conforme art. 49 da Lei. 11.101/05, até que o Plano de Recuperação seja analisado e aprovado
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pelos próprios credores na Assembleia Geral de Credores, que será marcada oportunamente pelo Juízo do
processo.
Não obstante o ajuizamento da Recuperação Judicial, as operações do Grupo ICAL seguirão dentro da
normalidade, que continuará a produzir e vender seus produtos confiante na manutenção do relacionamento
com seus fornecedores, clientes e parceiros, para que, juntos, superem os obstáculos, mantendo operante
uma empresa orgulhosamente brasileira e mineira, com mais de 70 anos de tradição no mercado.
Atenciosamente,

GRUPO ICAL

Ical São José da Lapa

Ical Pains

EIMCAL

Mineração João Pessoa

Indústria de Cal Ltda.

