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I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 

Trata-se de Relatório de Atividades elaborado pela Administração Judicial nomeada 

nos autos do processo de Recuperação Judicial da empresa RAYTON INDUSTRIAL S.A., que 

tramita pela 2ª Vara do Foro da Comarca de Jandira, SP. 

O pedido foi protocolizado em 10/12/2015 e o processamento da Recuperação 

Judicial foi deferido em 17/12/2015 (fls. 391/393), por meio de decisão publicada em 

25/01/2016, no Diário da Justiça Eletrônico n° 2042, página 792. 

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado pela Recuperanda em 22/03/2016, 

às fls. 747/814, juntamente com o Laudo de Avaliação de Bens de fls. 815/847.  

O Edital previsto art. 7°, § 2° da Lei 11.101/2005, contendo a relação de credores 

apresentada pela Administração Judicial foi publicado em 15/07/2016.  

A Recuperanda apresentou Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial em 

24/03/2017 às fls. 1673 e ss. 

A Assembleia Geral de Credores instalada em 2ª convocação foi suspensa por duas 

vezes. Na continuação realizada em 11/07/2017, o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado 

pela maioria dos credores e homologado pelo juízo por meio de decisão publicada em 

28/08/2020. 

Contando com recursos oriundos das vendas de equipamentos autorizada pelo juízo, a 

Recuperanda liquidou o pagamento de todos os credores da classe trabalhista 

inicialmente listados na recuperação judicial. 

Em nova Assembleia Geral de Credores realizada em 03/12/2018 (2ª Convocação), 

os credores aprovaram a redução no valor mínimo de alienação do imóvel conferido pelo sócio 

destinado ao pagamento dos credores para R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).  

O referido Aditivo também prevê a realização de leilão para venda de maquinário 

ocioso e vendas de equipamentos a preço de mercado sob supervisão da Administração 

Judicial.  As demais condições originais aprovadas no Plano de Recuperação Judicial 

permanecem inalteradas. O aditivo foi homologado por meio de decisão publicada em 

15/05/2019. 
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Devido ao atraso no pagamento dos colaboradores ativos, a empresa enfrentou mais 

de 100 (cem) dias de greve em 2018. Desde 21/12/2018, os colaboradores estão novamente 

em greve em virtude do atraso nos pagamentos desde novembro 2018. 

Nas visitas da Administração Judicial, verifica-se a manutenção do estado de greve. 

Na portaria da empresa há 2 (dois) seguranças por turno. Também chegou ao conhecimento 

desta Administração Judicial, a interrupção no fornecimento de água e energia elétrica, 

motivados pela falta de pagamento das faturas. 

Os contratos de trabalho foram rescindidos por meio de rescisão coletiva e algumas 

ações individuais. 

A pedido da Administração Judicial a MMª Juíza determinou às fls. 3118 a 

apresentação pela Recuperanda das medidas efetivas para o adimplemento ou negociação de 

suas dívidas extraconcursais e retomada de suas atividades, no prazo de 10 dias.  

Como resposta, às fls.  3134/3184, a Recuperanda apresentou proposta de criação 

unidades produtivas isoladas (“UPI’s”), mediante a integralização de imóveis pertencentes aos 

acionistas ao capital da Recuperanda. Os valores obtidos com as alienações das UPI’s, serão 

destinados a lastrear operações de tomada de crédito, pagamento de dívidas extraconcursais, 

fomento das operações da empresa. 

Após às manifestações da Administração Judicial (3198/3220) e Ministério Público 

(3210/3212), foi determinado à Recuperanda a apresentação de aditivo ao PRJ para submissão 

aos credores em AGC (fls. 3219). 

Em cumprimento a determinação do Juízo, foi apresentado aditivo ao PRJ na data 

de 22/11/2019 (fls. 3313/3538), sendo designados os dias 10/02/2020 e 17/02/2020 para 

realização da Assembleia Geral de Credores, em 01ª e 02ª convocação, respectivamente. 

Em 21/01/2020 a Recuperanda noticiou a Administradora Judicial o recebimento de 

propostas para compra de maquinários inativos de sua propriedade, cuja alienação estava 

prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado. 

A Administração Judicial solicitou a apresentação de novo laudo de avaliação, o que 

fora cumprido pela Recuperanda em 06/03/2020 - a venda foi concretizada. Houve também a 

venda do imóvel integralizado pelo acionista, o que possibilitou pagamento de grande parte da 

dívida sujeita aos efeitos da recuperação judicial – Vide item XII. 
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Na data de 10/02/2020 foi realizada Assembleia Geral de Credores para deliberação 

sobre o aditivo ao PRJ apresentado, a qual não foi instalada diante da insuficiência de quórum, 

sendo realizada em 02ª convocação na data de 17/02/2020 (fls.3680/3693), na qual foi 

aprovado pela maioria dos credores presentes o pedido de suspensão da mesma. A 

continuação da AGC que estava prevista para ocorrer em 31/03/2020 foi adiada devido a 

Pandemia do COVID-19. 

Nesse interim, a Recuperanda requereu autorização para criação de uma subsidiária 

integral, no entanto e MM. Juízo entendeu que seria necessária a realização de nova AGC para 

deliberar sobre o pedido. A Assembleia Geral dos Credores em primeira convocação foi 

realizada em ambiente virtual no dia 02 de julho de 2020, às 11:00 horas, porém a instalação 

foi prejudicada por insuficiência de quórum, ficando a 2ª convocação agendada para 07 de julho 

2020. 

Tendo em vista que a Recuperanda não conseguiu finalizar as negociações com o 

credor Banco Santander, que consta na Classe II de credores com crédito garantido por um dos 

imóveis objeto do pedido de conferência ao capital pelo acionista, um novo aditivo foi 

apresentado em 06/07/2020 (fls. 4095/4098), versando apenas sobre a criação da subsidiária 

integral para continuidade das operações. 

Na Assembleia Geral de Credores em 2ª convocação realizada em ambiente 

virtual no dia 07 de julho 2020, às 11h, os credores aprovaram o plano Aditivo, 

autorizando a criação da subsidiária integral. Contudo, a MMª Juíza determinou a 

apresentação da CND em  30 dias antes de apreciar a homologação.  

Informa ainda que os serviços de contabilidade foram retomados e que a situação 

de inatividade decorrente da greve já foi regularizada perante a Secretaria da Fazenda de São 

Paulo. 

Outrossim, com o retorno dos referidos serviços e acesso aos dados e documentos 

contábeis que estavam na sede da Recuperanda, os demonstrativos financeiros que estavam 

parados desde setembro de 2018, voltaram a ser apresentados. 

O presente relatório comtempla a análise dos demonstrativos referentes ano de 2019 

e 2020 (até junho). 
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II. OBJETIVOS DESTE RELATÓRIO 
 

a) Apresentar ao MM. Juízo o Relatório das Atividades da Recuperanda, conforme 

determinado no art. 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005; 

b) Analisar os resultados apresentados pela Recuperanda; 

c) Expor a posição econômico-financeira da Recuperanda; 

d) Informar sobre a evolução do número de Empregados; 

e) Informar sobre o recolhimento de impostos e encargos sociais da Recuperanda; 

f) Informar sobre a regularidade da movimentação de caixa da Recuperanda; 

g) Mostrar as fotografias atuais das instalações da Recuperanda; 

h) Prestar informações sobre o andamento processual; 

i) Informar sobre o andamento dos trabalhos da Administração Judicial; 

j) Informar sobre o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial aprovado; 

k) Apresentar contas prestadas pela Recuperanda sobre a utilização dos recursos 

provenientes da venda de equipamentos autorizada pelo MM. Juízo. 

 

 

III. DILIGÊNCIA Á SEDE DA EMPRESA 

 

 A Administração Judicial diligenciou à sede da Recuperanda em Jandira/SP e a 

forjaria em Barueri/SP em 14/08/2020, onde verificou que a empresa não está/ operando. A 

Recuperanda sofre com greve instalada em dezembro/2018. No entanto, em ambos locais há 

segurança 24 horas. 

 

RAYTON SEDE – Jandira/SP, em 14/08/2020 
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RAYTON  FORJARIA – Barueri/SP, em 14/08/2020 
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IV. PERFIL DA DÍVIDA DA RECUPERANDA E PAGAMENTOS  
 

A tabela abaixo demonstra o perfil da dívida da Recuperanda, conforme a relação de 

credores apresentada pela Administração Judicial (art. 7°, § 2° da Lei 11.101/05), acrescida da 

dívida tributária (de outubro/17), deduzidos valores pagos aos credores trabalhistas e o valor 

da dívida com os sócios – integralizada ao capital. 

                         PERFIL DA DÍVIDA       -        SETEMBRO/2020 
CLASSIFICAÇÃO VALOR 

Valor 
c/deságio 

Pagamento 2020 Saldo 

Credores Trabalhistas - Classe I - (saldo a pagar) 2.990,71 2.990,71 2.380,17 610,54 

Credores c/ Garantia Real - Classe II 3.339,17 2.671,33 2.273,49 397,84 

Credores Quirografários - Classe III - (sem dívida dos Sócios) 7.573,36 4.544,02 3.085,18 1.458,83 

Credores Micro e Peq. Porte - Classe IV 137,79 137,79 27,31 110,48 

TOTAL DA DÍVIDA SUJEITA AOS EFEITOS DA RJ 14.041,02 10.343,85 7.766,15 2.577,70 

Dívida Tributária    96.107,92 

VALOR TOTAL DA DÍVIDA 14.041,02 10.343,85 7.766,15 98.685,62 
*Valores em R$ 1.000     

Os valores estão atualizados até 10/09/2020. 
 

 

• A Recuperanda havia finalizado o pagamento dos credores da Classe I – no entanto 

houve novas habilitação, cujos pagamentos estão sendo realizados.  

 

V. PLANO DE RECUPERAÇÃO E ADITAMENTOS 
 

A Administração Judicial apresenta abaixo a evolução das condições de pagamentos 

aos credores desde o primeiro plano apresentado até o último aditivo. 

 

1. Plano de Recuperação Inicial – Juntado em 22/03/2016 - fls. 747/814 

 

a) Credores trabalhistas – Classe I – pagamento em 12 parcelas mensais a partir da 

data da publicação da decisão de homologação do PRJ. 

b) Pagamento aos credores Garantia Real (Classe II) e Quirografários – Classes III e IV 

– deságio de 75% ou 70% para “credores parceiros” – carência de 36 meses – 

pagamento em 15 anos (incluindo a carência) – pagamentos trimestrais - juros 6% 

a.a. 
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2. PRJ Aditado – Juntado em 24/03/2017 - fls. 1673 e ss 

 

a) Credores Trabalhistas – Classe I – continuidade dos pagamentos conforme acordo 

com o sindicato e pagamento em 12 parcelas mensais a partir da data da publicação 

da decisão de homologação do PRJ para novas habilitações. 

b) Garantia Real – Classe II – Pagamento à vista, em até 12 meses – deságio de 30%. 

c) Quirografários – Classe III – Pagamento à vista, em até 12 meses – deságio de 40%. 

d) Quirografários – Classe IV – Pagamento à vista, em até 12 meses – sem deságio. 

 

3. Aditivo  – Juntado em 10/07/2017 - fls. 2014 e ss 

(APROVADO EM 11/07/2017 – HOMOLOGADO EM 28/08/2017) 

 

a) Credores Trabalhistas – Classe I – Para os credores listados, pagamento em 10 

parcelas mensais, iguais e sucessivas, 3 das quais já se encontram pagas e 7 que 

serão pagas nas datas dos seus respectivos vencimentos. 

Pagamento em 12 parcelas mensais a partir da data da publicação da decisão de 

homologação do PRJ para novas habilitações. 

b) Garantia Real – Classe II – serão pagos em até 10 (dez) dias úteis, contados do 

efetivo depósito do produto da venda do imóvel na conta judicial, aplicando-se um 

deságio de 20% sobre o valor do crédito, atualizados desde a data do pedido da 

recuperação judicial até a data do efetivo pagamento, pela taxa CDI, divulgada pela 

CETIP – com recursos provenientes da alienação do imóvel. 

c) Quirografários – Classe III – serão pagos vista, no prazo máximo de até 12 meses, 

contados da data da homologação da aprovação do PRJA, com deságio de 40% - 

com recursos provenientes da alienação do imóvel. 

d) Quirografários – Classe IV – serão pagos à vista, sem deságio, no prazo máximo de 

até 12 meses, contados da data da homologação da aprovação do PRJA - com 

deságio de 40% - com recursos provenientes da alienação do imóvel. 
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4. Aditivo  – Juntado em 26/11/2018 - fls. 2838 e ss 

(APROVADO EM 03/12/2018 – HOMOLOGADO EM 15/05/2019) 

 O Aditivo versou sobre a redução do valor para a alienação do imóvel conferido pelo 

acionista majoritário ao capital da empresa e aumento do prazo para venda por mais 6 

meses. Inalteradas as condições de pagamento anteriormente ajustadas. 

 

5. Aditivo  – Juntado em 22/11/2019 - fls. 3313 e ss 

 

Versava sobre a conferência de imóveis dos acionistas ao capital da empresa. O aditivo 

não foi votado em virtude da pandemia e posteriormente um novo aditivo foi 

apresentado. 

 

6. Aditivo  – Juntado em 01/07/2020 - fls. 4078 e ss 

 

O Aditivo adicionou ao anterior a proposta de criação de uma subsidiária integral para 

continuidade das operações. 

 

7. Aditivo  – Juntado em 01/07/2020 - fls. 4095 e ss 

(APROVADO EM 07/07/2020 – AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO) 

 

O Aditivo apresentado suprimiu a conferência dos imóveis dos acionistas e manteve 

somente a proposta da criação da subsidiária integral para continuidade das operações. 
 

 

VI. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE ATIVOS 

 

Juntamente com o Plano de Recuperação Judicial Aditado, a Recuperanda 

apresentou o Laudo de Avaliação do imóvel conferido pelo acionista ao capital social da 

empresa, avaliado em R$ 11.717.000,00 (onze milhões, setecentos e dezessete mil reais) – 

Conforme nova avaliação realizada pelo credor Banco Santander – fls. 2001 e ss. 

A Recuperanda apresentou também o Laudo de Avaliação de Máquinas e 

Equipamentos, especificando as disponibilizadas para venda, avaliadas em R$ 34.104.169,00 

(trinta e quatro milhões, cento e quatro mil e cento e sessenta e nove reais) – fls. 1762 e ss.  

http://www.mgaconsultoria.com.br/
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Tendo em vista o lapso temporal desde a última avaliação e a previsão de venda de 

maquinário a preço de mercado com aprovação pela Administração Judicial, esta fez constar 

na ata da última Assembleia Geral de Credores o compromisso da Recuperanda em apresentar 

um novo Laudo de Avaliação do maquinário disponível para alienação. 

O novo Laudo de Avaliação contemplou apenas o maquinário disponível para 

alienação e resultou no valor total de avaliação de R$ 20.252.880,00 (vinte milhões duzentos e 

cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta reais) e de R$ 14.035.257,00 (quatorze milhões trinta 

e cinco mil duzentos e cinquenta e sete reais) para liquidação forçada. 

 

 

VII. RESULTADOS APRESENTADOS PELA EMPRESA 

 

A Administração Judicial apresenta abaixo a análise dos resultados apresentados 

pela Recuperanda dos últimos 12 (doze meses). 

 

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO - (últimos 12 meses) 

Mês/ano 

RECEITA BRUTA 
OPERACIONAL 

DEDUÇÕES 
SOBRE 

VENDAS 

CUSTO 
PRODUTOS 
VENDIDOS 

RESULTADO 
OPERACIONAL 

BRUTO 

DESPESAS 
OPERACIONAIS (+) 

Despesas não 
Operacionais 

RECEITAS NÃO 
OPERACIONAIS 

RESULTADO 
DO PERÍODO 

Valor Valor Valor Valor % Valor Valor Valor 

Jul/19 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00% -60,49  0,00  -60,49  

Ago/19 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00% -60,49  0,00  -60,49  

Set/19 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00% -60,49  0,00  -60,49  

Out/19 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00% -60,49  0,00  -60,49  

Nov/19 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00% -60,49  0,00  -60,49  

Dez/19 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00% -60,49  0,00  -60,49  

Jan/20 0,00  0,00  0,00  0,00  100,00% -25,32  0,00  -25,32  

Fev/20 0,00  0,00  0,00  0,00  200,00% -25,32  0,00  -25,32  

Ma/20 0,00  0,00  0,00  0,00  300,00% -194,12  0,00  -194,12  

Abr/20 0,00  0,00  0,00  0,00  400,00% -15.496,26  6.612,37  -8.883,89  

Mai/20 0,00  0,00  0,00  0,00  500,00% -74,50  0,00  -74,50  

Jun/20 0,00  0,00  0,00  0,00  600,00% -35,54  1.100,00  1.064,46  

Valores em R$ 1000   
     

 

 

(...) 
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Nota 1: A Recuperanda por meio do seu contador, informou à Administração Judicial 

que as demonstrações contábeis foram efetuadas de acordo com a disponibilidade de 

registros, os quais  foram incompletos devido à interrupção das atividades decorrente da 

greve na empresa desde dezembro/2018,  e desligamento dos funcionários responsáveis 

pela entrada de dados no sistema. Como consequência, as informações contábeis 

podem conter distorções devido a ajustes realizados com aplicação de médias e 

projeções. 

 

1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

 

• Verifica-se nos demonstrativos do exercício de 2019 e de 2020 (até junho) que não houve 

registros de faturamentos, pois a empresa continua com suas operações suspensas. 

Contudo, nos meses de abril e junho de 2020, observa-se contabilização de Receitas 

não Operacionais resultante de valores recebidos pelas vendas de Ativo Imobilizado da 

Empresa. 

 

 

2. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 
 

 

• O Custo dos Produtos Vendidos não foi mensurado/contabilizado pela Recuperanda 

devido ausência de atividade operacional em todo o período de analisado.  
 

-17.990

-15.990

-13.990

-11.990

-9.990

-7.990

-5.990

-3.990

-1.990

10

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO - (últimos 12 meses)

RECEITA BRUTA OPERACIONAL DEDUÇÕES SOBRE VENDAS

CUSTO PRODUTOS VENDIDOS RESULTADO OPERACIONAL BRUTO Valor

DESPESAS OPERACIONAIS (+) Despesas Financeiras RESULTADO DO PERÍODO
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Nota 2: Devido ao período de greve, sem produção, parte dos custos dos produtos 

vendidos foi contabilizada como despesa.  A Recuperanda esclareceu ainda, que a 

apuração do custo e a baixa do estoque, relativa ao último trimestre de 2018, foi 

calculada de acordo com a média percentual dos últimos 3 (três) meses para efeito de 

registro contábil de valor do custo. As operações da empresa continuam paralisadas, 

motivo pelo qual só estão sendo contabilizadas as despesas administrativas  necessárias 

para assessoria contábil e jurídica.   

   
  

3. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 
  

• Considerando a falta das atividades operacionais da empresa e ausência de faturamento 

no decorrer do ano de 2019, bem como entre janeiro e junho de 2020, a Recuperanda 

apresentou lucro bruto igual a zero. (Vide nota 1 e 2 – Item VII). 

 

 

 

 

4. DESPESAS OPERACIONAIS 
 

DETALHAMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS   

Mês/ano 
Comerciais Industriais Administrativas Tributárias Financeiras TOTAL 

Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

Jul/19 0,00  0,00  60,49  0,00  0,00  60,49  

Ago/19 0,00  0,00  60,49  0,00  0,00  60,49  

Set/19 0,00  0,00  60,49  0,00  0,00  60,49  

Out/19 0,00  0,00  60,49  0,00  0,00  60,49  

Nov/19 0,00  0,00  60,49  0,00  0,00  60,49  

Dez/19 0,00  0,00  60,49  0,00  0,00  60,49  

Jan/20 0,00  0,00  25,32  0,00  0,00  25,32  

Fev/20 0,00  0,00  25,32  0,00  0,00  25,32  

Ma/20 1,19  0,00  192,94  0,00  0,00  194,12  

Abr/20 1,20  0,00  632,32  0,00  0,00  633,52  

Mai/20 1,20  0,00  73,30  0,00  0,00  74,50  

Jun/20 1,20  0,00  34,34  0,00  0,00  35,54  

Valores em R$ 1000    
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

-10

90

190

290

390

490

590

690
DETALHAMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS  

Comerciais Industriais Tributárias Financeiras TOTAL Administrativas

http://www.mgaconsultoria.com.br/


 
 

14 

Av. Dr. Chucri Zaidan, nº 1550, Cj. 2903, São Paulo/SP, CEP: 04711-130 
Tel: (11) 3360-0500 – www.mgaconsultoria.com.br 

 

• As Despesas Operacionais contabilizadas entre janeiro e junho de 2020 registraram 

aumento de 40,34%. Observa-se movimentação somente na conta das despesas 

administrativas, refletindo a continuidade dos serviços de assessoria contábil e jurídica, 

bem como serviços de segurança patrimonial e a volta ao trabalho de algumas pessoas 

da área administrativa (PJ sem vínculo empregatício e diretoria). 

 

 

5. RESULTADO DO PERÍODO 
 

• A Recuperanda vem acumulando resultados negativos durante o período de 

processamento da Recuperação Judicial, exceto no mês de junho de 2020 que auferiu 

lucro contábil de R$ 1.064.463,33 (um milhão sessenta e quatro ml quatrocentos e 

sessenta e três reais e trinta e três centavos)  decorrente de valores recebidos pelas 

venda do ativo imobilizado.  
 

• O prejuízo contábil acumulado no exercício de 2020 totaliza R$ 8.138.699,03 (oito 

milhões cento e trinta e oito mil  seiscentos e sessenta e noventa reais e três centavos), 

reflexo da falta de faturamento e das contabilizações de despesas administrativas no 

decorrer do período, além disso, registra-se a contabilização em Despesas não 

Operacionais  relativo a baixa de ativos imobilizados no mês de abril de 2020, no valor 

de R$ 14.862.745,00   (Vide notas 1 e 2 – Item VII). 

 
  

 

VIII. ANÁLISE DOS BALANÇOS APRESENTADOS 
 

A Administração Judicial apresenta abaixo a análise econômico-financeira dos 

balancetes apresentados pela Recuperanda referentes ao ano de 2019 e 2020 (até junho) : 
 

BALANCETE (últimos 12 meses) ANÁLISES 
LIQUIDEZ CORRENTE - CAPITAL DE GIRO 

LIQUIDEZ GERAL e GRAU de 
ENDIVIDAMENTO 

LIQUIDEZ 
CORRENTE 

LIQUIDEZ GERAL 
GRAU DE 

ENDIVIDAMENTO 

Mês/ano 
Ativo 

Circulante 
Passivo 

Circulante 
Total 

Realizável  
Total Exigível ( % )  ( % )  ( % ) 

Jul/19          9.130,77        55.826,48  69.082,21 103.339,12 16,36% 66,85% 149,59% 

Ago/19          9.130,77        55.886,97  69.082,21 103.399,60 16,34% 66,81% 149,68% 

Set/19          9.130,77        55.947,45  69.082,21 103.460,09 16,32% 66,77% 149,76% 

Out/19          9.130,77        56.007,94  69.082,21 103.520,57 16,30% 66,73% 149,85% 

Nov/19          9.130,77        56.068,42  69.082,21 103.581,06 16,29% 66,69% 149,94% 

Dez/19          9.130,77        56.128,91  69.082,21 103.641,55 16,27% 66,65% 150,03% 

Jan/20          9.130,77        56.154,23  69.082,21 103.666,87 16,26% 66,64% 150,06% 

Fev/20          9.130,77        56.179,55  69.082,21 103.692,19 16,25% 66,62% 150,10% 

Mar/20          8.931,93        56.179,55  68.883,37 103.687,47 15,90% 66,43% 150,53% 

Abr/20        10.940,09        52.204,14  56.028,79 99.716,78 20,96% 56,19% 177,97% 

Mai/20        10.792,22        52.130,77  55.880,91 99.643,41 20,70% 56,08% 178,31% 

Jun/20        11.741,17        52.099,76  56.914,37 99.612,40 22,54% 57,14% 175,02% 
* Valores em R$ 1000   
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1. LIQUIDEZ CORRENTE  

 

✓ Demonstra a capacidade da empresa de pagar as dívidas de curto prazo.  

 

• A liquidez corrente registrou crescimento  de 38,53% entre o  mês de  dezembro de 2019 

e junho de 2020, refletindo o recebimento do valor da alienação do imóvel integralizado 

pelos sócios.  

• Considerando o realizável de curto prazo, a empresa é capaz de pagar 22,54% das 

obrigações de curto prazo. 

] 

 

2. LIQUIDEZ GERAL 

 

✓ Demonstra a capacidade de pagar obrigações no longo prazo; 

✓ O cálculo da Liquidez Geral considera as dívidas de curto e longo prazo, portanto, a 

suspensão dos pagamentos sujeitos à recuperação judicial não interfere no 

resultado. 

 

• A Liquidez Geral registrou queda  de 14,28% no mês de junho de 2020, em relação ao 

mês de dezembro de 2019, em virtude da venda do imóvel conferido pelo sócio por valor 

inferior ao lançado no ativo imobilizado. 
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• A Recuperanda tem capacidade para pagamento de 57,14% de suas dívidas com seu 

ativo – sem considerar o deságio aprovado no plano de recuperação judicial. 

 

 

3. GRAU DE ENDIVIDAMENTO 
 

✓ O Grau de endividamento mostra o quanto representa a dívida da empresa em relação 

ao total de seu ativo; 

✓ O cálculo do Grau de endividamento considera as dívidas de curto e longo prazo, 

portanto a suspensão dos pagamentos sujeitos à Recuperação Judicial não interfere 

no resultado.  

 

• A Recuperanda vem apresentando prejuízo no decorrer do período analisado, resultando 

no crescimento gradativo do grau de endividamento. Observa-se crescimento de 16,66% 

no endividamento entre  dezembro/2019 e junho/2020 

• O endividamento representa 175,02% dos ativos da Recuperanda, no mês de 

dezembro/2019. (sem considerar o deságio das dívidas concursais) 

 

 

4. CAPITAL DE GIRO  
 

✓ É o capital próprio que efetivamente está disponível para alimentar as próximas 

operações da empresa. 

 

CAPITAL DE GIRO 

Mês/ano 
Ativo 

Circulante  
Passivo 

Circulante 
VALOR 

Jul/19 9.130,77 55.826,48 -     46.695,71 
Ago/19 9.130,77 55.886,97 -     46.756,20 
Set/19 9.130,77 55.947,45 -     46.816,68 
Out/19 9.130,77 56.007,94 -     46.877,17 
Nov/19 9.130,77 56.068,42 -     46.937,65 
Dez/19 9.130,77 56.128,91 -     46.998,14 
Jan/20 9.130,77 56.154,23 -     47.023,46 
Fev/20 9.130,77 56.179,55 -     47.048,78 
Mar/20 8.931,93 56.179,55 -     47.247,63 
Abr/20 10.940,09 52.204,14 -     41.264,05 
Mai/20 10.792,22 52.130,77 -     41.338,55 
Jun/20 11.741,17 52.099,76 -     40.358,59 

Valores em R$ 1000  

-48.000

-46.000

-44.000

-42.000

-40.000
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-36.000
CAPITAL DE GIRO 
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• O Capital de Giro apresenta valor negativo durante todo o período analisado. A 

necessidade de Capital de Giro reduziu 14,13% entre  o mês de dezembro de 2019 e  

junho de 2020, decorrente das receitas obtidas pelas vendas do Ativo Imobilizado nos 

meses de abril e junho de 2020; 

 

IX. EVOLUÇÃO DO ESTOQUE 
 

A Administração Judicial apresenta abaixo a evolução do valor do estoque da 

Recuperanda dos últimos 12 (doze) meses. 

 

ESTOQUE 

Mês / Ano Valor 

Jul/19 2.031,63 

Ago/19 2.031,63 

Set/19 2.031,63 

Out/19 2.031,63 

Nov/19 2.031,63 

Dez/19 2.031,63 

Jan/20 2.031,63 

Fev/20 2.031,63 

Ma/20 2.031,63 

Abr/20 2.031,63 

Mai/20 2.031,63 

Jun/20 2.031,63 

Valores em R$ 1000 
 

 

• Não houve variação  no valor contábil do estoque no período analisado, o registro atual 

permanece constante desde dezembro de 2018. 

• A Recuperanda não apresentou relatório de inventário para verificação. O último relatório 

apresentado pela empresa ocorreu no mês de agosto/2018. Em decorrência da greve 

mantida desde dezembro/2018. O contador informou à Administração Judicial, que a 

baixa do estoque relativa ao último trimestre de 2018 foi calculada de acordo com a 

média percentual dos últimos 3(três) meses.  
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X. DO ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO 

a) Relatório Das Recuperandas 

 

                     A Recuperanda apresentou o último relatório analítico do 

endividamento tributário em outubro/2017 – (DOC. 2), conforme demonstrado no resumo da 

tabela abaixo: 

DÍVIDA TRIBUTÁRIA / Resumo do Relatório da Recuperanda - Outubro/2017  

TRIBUTOS ATRASADOS DÍVIDA ATIVA E PROCESSOS FISCAIS  

IMPOSTOS MUNICIPAIS  R$ 433.338,97 IMPOSTOS MUNICIPAIS  R$ 707.302,64 

IMPOSTOS ESTADUAIS R$ 212.744,98 IMPOSTOS ESTADUAIS  R$ 9.231.286,74 

IMPOSTOS FEDERAIS  R$ 6.941.828,51 IMPOSTOS FEDERAIS  R$ 43.518.291,42 

OUTROS IMPOSTOS  R$ 54.109,10 IMPOSTOS DIVERSOS  R$ 4.412.872,94 

TOTAL R$ 7.642.021,56 TOTAL R$ 57.869.753,74 
    

  TOTAL R$ 65.511.775,30 
 

 

 

No Extrato de Débitos emitido em 16/07/2018 pela prefeitura do município de 

Jandira,  constava débitos de imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN no valor 

de R$ 98.516,37. A  Recuperanda não apresenta extratos com posição atualizada  desde 2018. 

 

 

  b) Informação Contábil (Balancetes) 

      

Consubstanciados nos balancetes apresentados pelas Recuperandas (DOC. 1), 

verifica-se que as empresas vêm acumulando dívidas tributárias. Seguem abaixo, os valores 

das dívidas tributárias extraídos dos balancetes de verificação: 

 

POSIÇÃO TRIBUTÁRIA 

Mês/Ano 
 Obrigações 

Sociais e 
Fiscais  

Impostos 
Parcelados 

 SOMA   dos  
IMPOSTOS 

Jul/19 49.062,90 5.248,22 54.311,13 

Ago/19 49.062,90 5.248,22 54.311,13 

Set/19 49.062,90 5.248,22 54.311,13 

Out/19 49.062,90 5.248,22 54.311,13 

Nov/19 49.062,90 5.248,22 54.311,13 

Dez/19 49.062,90 5.248,22 54.311,13 

Jan/20 49.062,90 5.248,22 54.311,13 

Fev/20 49.062,90 5.248,22 54.311,13 

Ma/20 49.067,16 5.248,22 54.315,38 

Abr/20 49.097,52 5.248,22 54.345,74 

Mai/20 49.097,52 5.248,22 54.345,74 

Jun/20 49.097,52 5.248,22 54.345,74 

* Valores em R$ 1.000 
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• Observa-se contabilização no valor de R$ 2.196.078,02 relativo a impostos a recuperar. 

 

•  A Recuperanda não vem  cumprindo com as obrigações tributárias.  

 

c) Divida Não Inscrita – Posição tributária e-Cac 

 

   Os valores da tabela abaixo foram extraídos do relatório de Situação Fiscal da 

Receita Federal (e-Cac), apresentado pela Recuperanda datado de 29/11/2018, contendo os 

tributos federias em atrás o, não ajuizados, relativos ao período de julho/2015 a outubro/2018 

– (DOC. 2), conforme tabela abaixo: 

 

Resumo do Relatório de Situação Fiscal - RECEITA FEDERAL (e-CAC) - 29/11/2018 

IPI R$ 699.571,23 INSS R$ 1.004.069,87 CSRF R$ 120.984,07 

COFINS R$ 1.519.196,01 IRRF - salários R$ 1.254.632,41 MULTAS (DCTF) R$ 1.872,24 

PIS R$ 316.387,40 IRRF - Terceiros R$ 32.813,77     

            

TOTAL R$ 2.535.154,64 TOTAL R$ 2.291.516,05 TOTAL R$ 122.856,31 

      

     TOTAL R$ 4.949.527,00 
 
 

d) Dívida Ativa Inscrita 

 

A Administração Judicial obteve nos sites da Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN e da Procuradoria Geral Estadual (PGE) os relatórios dos impostos federais e 

estaduais inscritos na dívida ativa – em 21/08/2020 (DOC. 2), da seguinte forma: 

 

CONSULTAS DE DÉBITOS  INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA - Estadual/Federal 

CNPJ   Nº   60.419.744/0001-77 JANDIRA 
Atualizado 30/09/2020 

CNP N° 60.419.744/0002-58 BARUERI 

ÓRGÃO PÚBLICO TRIBUTO VALOR DÍVIDA 

Dívidas Ajuizadas Procuradoria Estadual ICMS 19.275.599,49 

Dívidas Ajuizadas Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional INSS/FGTS 76.832.324,98 

  TOTAL 96.107.924,47 
 

• O último relatório com resumo da dívida tributária foi apresentado pela Recuperanda, 

em outubro/2017, totalizando R$ 65.511.775,30.  Os valores divergem dos resultados 

obtidos nas pesquisas realizadas em 30/09/2020, relativa as Dívidas Ajuizadas na 

PGFN e PGE. 
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XI. SITUAÇÃO TRABALHISTA 
  

Desde o início da recuperação judicial a Recuperanda contava com um número 

excessivo de colaboradores. A preocupação do acionista majoritário com os funcionários e o 

posicionamento do sindicado dos trabalhadores atrapalharam as tentativas de reestruturação 

nessa área. 

Devido ao atraso no pagamento dos colaboradores ativos, a empresa enfrentou mais 

de 100 (cem) dias de greve em 2018, sendo a última iniciada em 21/12/2018 – desde então a 

Recuperanda está sem operação. 

Com base na última folha de pagamentos apresentada, referente ao mês de 

outubro/2018, verifica-se que a empresa contava com 193 empregados, sendo 160 na matriz 

em Jandira e 33 na filial de Barueri. 

Embora o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco tenha concordado com uma 

rescisão indireta coletiva, o Ministério Público do Trabalho não acatou a ação promovida pela 

entidade representante dos trabalhadores. 

Desta forma, os trabalhadores vêm ajuizando ações individuais em face da empresa. 

A Administração Judicial solicitou à empresa que elabore o mapeamento das ações trabalhistas 

ajuizadas até o momento, identificando também os trabalhadores que não ajuizaram ações. 

 

XII. ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA RECUPERANDA E PAGAMENTO DE CREDORES 
 

O plano de recuperação judicial aprovado tem como principal fonte de receita para 

pagamento dos credores a alienação de ativos da empresa, contemplando inclusive, a 

conferência de um imóvel do acionista ao capital da empresa. 

 

a)  Alienação do Imóvel 

 

O imóvel localizado no endereço Rua Guaicurus, 206 – Água Branca – SP foi alienado 

de acordo com o contrato de compra e venda, pelo valor de 7.050.000,00 (sete milhões 

e cinquenta mil reais), do qual seria descontado o valor IPTU atrasado; 
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Sendo assim, a Recuperanda recebeu o valor líquido de R$ 6.612.370,35 (seis milhões 

seiscentos e doze mil trezentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), que está sendo 

utilizado para o pagamento dos credores concursais listados na relação do 7º§2º de 

forma proporcional. 

Nem todos os credores informaram suas contas bancárias, no entanto o valor do 

pagamento está disponível para ser depositado aos credores mediante envio das 

informações. Até a presente data, do valor total recebido de R$ R$ 6.612.370,35 (seis 

milhões seiscentos e doze mil trezentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), 84,76% 

já foram pagos aos credores, conforme tabela anexa – DOC. 4 

Há novos credores trabalhistas habilitados que estão sendo pagos com vendas de 

equipamentos.                          

 

b)  Alienação das Máquinas 

 

A Recuperanda apresentou novas propostas para venda de maquinário inativo, 

recebidas das empresas Transmissão Engrenagens Ltda, Transmiservice Comércio e 

Serviços Industriais Ltda. e Maxiforja Componentes Automotivos Ltda. (DOC 5).  Muito 

embora esteja previsto no plano a alienação pelo valor de mercado, tendo em vista a 

grande variação de preços encontrada nas consultas realizadas, a Administração 

Judicial requereu a apresentação de Laudo atualizado do valor das máquinas nas 

condições atuais (DOC.7).  

Outrossim, considerando que houve questionamento da União quanto à suposta 

dilapidação de ativos, embora o plano de recuperação judicial tenha previsão de 

alienação de maquinário para pagamento de credores concursais e extraconcursais, a 

Administração Judicial exigiu que os recursos das eventuais liberações para alienação 

de máquinas deverão ser utilizados para os pagamentos dos credores trabalhistas da 

recuperação judicial – respeitando-se o limite dos valores habilitados. (vide item “c” 

abaixo) 

As alienações estão suspensas até que sejam prestadas as contas sobre os pagamentos 

realizados aos credores trabalhistas. 
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c) Alienação de ativos x Aportes dos Sócios 

 

A título de comparação, a Administração Judicial verificou o valor total da alienação de 

maquinário ocorrida desde o início da Recuperação Judicial até a presente ata (base 

15/09/2020) e o valor dos aportes em espécie realizados pelos sócios no mesmo 

período (DOC. 8), resultando nos seguintes valores: 

 

ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS vs APORTES DOS ACIONISTAS 

Total aportado pelos acionistas durante a Recuperação Judicial R$8.513.834,75 

Total de máquinas e equipamentos alienados durante a RJ até 15/09/20 -R$5.955.249,50 

Os Aportes dos Acionistas superaram as Alienações de Maquinas R$2.558.585,25 

 

Destaca-se que o valor do imóvel integralizado e alienado para pagamento de credores 

não está considerado no valor acima – apenas os aportes realizados em espécie foram 

considerados. 
 

Observa-se também que na data do ajuizamento da Recuperação Judicial, a dívida da 

empresa para com os acionistas totalizava R$ 18.154.000,00 referente a aportes 

realizados em anos anteriores. Este valor foi integralizado ao capital da empresa e não 

está incluído nos cálculos acima. 

 
 

 

 

XIII. ANDAMENTO DO PROCESSO 

 

A Administração Judicial, apresenta na ilustração abaixo os principais eventos deste 

processo de Recuperação Judicial e datas em que estes ocorreram:  

RAYTON INDUSTRIAL S.A. 

PROCESSO N° 1001130-62.2015.8.26.0299 - 2ª Vara da Comarca de Jandira, SP 

ANDAMENTO DO PROCESSO 

Data Evento Prazo Prazo 

10/12/2015 
Pedido de Recuperação Judicial 
ajuizado  

    

25/01/2016 
Publicação do Deferimento do 
processamento da recuperação 
judicial 

INÍCIO do prazo de 60 dias para 
apresentação do Plano de 
Recuperação Judicial (Art. 53) 

INÍCIO do prazo de suspensão das 
ações por 180 dias (Art. 6°, § 4°) 

29/01/2016 
Relatório Inicial da Administração 
Judicial 
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Data Evento Prazo Prazo 

22/03/2016 
Publicação da Relação de credores 
(Art. 52, § 1°) 

INÍCIO do prazo de 15 dias de p/ 
entrega de Hab. e Divergências ao 
Adm. Judicial (art. 7°, § 1°) 

  

22/03/2016 
Entregue o Plano de Recuperação 
Judicial pela Recuperanda (Art. 53) 

    

14/04/2016   
FIM do prazo de para apres.de 
Hab. e Divergências ao Adm. 
Judicial (art. 7°, § 1°) 

INÍCIO do prazo de 45 dias p/ 
apres. da relação de credores 
verificada pelo Adm. Judicial (Art. 
7°, § 2°) 

15/07/2016 
Publicação da Relação de credores 
(Art.7°, §21°) - Juntada em 
17/06/2016 

INÍCIO do prazo de 30 dias para 
apresentação de objeções ao 
plano de recuperação (Art. 55) 

  

23/07/2016     
FIM do prazo de suspensão das 
ações por 180 dia úteis (Art. 6°, § 
4°) PRORROGADO POR 90 DIAS 

26/08/2016   
FIM do prazo de 30 dias para 
apresentação de objeções ao 
plano de recuperação (Art. 55) 

  

27/03/2017 
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 
(1º Convocação) - não houve 
quórum 

    

03/04/2017 
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 
(2ª Convocação) - Suspensa até 
07/06/2017 

    

07/06/2017 
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 
(2º Convocação) - Continuação - 
Suspensa até 11/07/2017. 

    

11/07/2017 
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES (2º Convocação) - Continuação                                                                                                       

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO      

28/08/2017 
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL                                                                                                                        

(SUSPENSO POR LIMINAR DE 2ª INSTÂNCIA ATÉ O JULGAMENTO DO AGRAVO) 

18/12/2017 
AGRAVOS JULGADOS IMPROCEDENTES - FIM DA SUSPENSÃO                                                                                                                       

RETOMADA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

26/11/2018 
NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE 
CREDORES (1º Convocação) - não 
houve quórum 

    

03/12/2018 
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES (2º Convocação) - ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

APROVADO      
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Data Evento Prazo Prazo 

10/02/2020 ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES (1ª Convocação) – NÃO HOUVE QUÓRUM 

17/02/2020 
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES (2ª Convocação) – APROVADA SUSPENSÃO PELA MAIORIA DOS 
CREDORES – CONTINUAÇÃO ESTAVA PREVISTA PARA O DIA 31/03/2020 (ADIADA POR CONTA DA 

PANDEMIA – COVID19) – CANCELADA PARA APRESENTAÇÃ DE NOVO ADITIVO 

02/07/2020 ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES (1ª Convocação) – Instalação prejudicada por insuficiência de quórum 

07/07/2020 
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES (2ª Convocação) – APROVADO O ADITIVO APRESENTADO PARA 

ABERTURA DE SUBSIDIÁRIA INTEGRAL – AGUARDA-SE PELA HOMOLOGAÇÃO DO JUÍZO 

06/10/2020 
Último Relatório Mensal 
apresentado pela Administração 
Judicial – julho e agosto/2020 

    

 

 
 

 

 

XIV. ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 
 

A Administração Judicial vem efetuando a análise dos demonstrativos e lançamentos 

apresentados pela empresa e solicitando esclarecimento sobre as divergências encontradas 

para elaboração e apresentação dos relatórios de atividades.  

Com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, acompanha-se a alienação das 

máquinas e equipamentos. Todas as propostas têm sido submetidas à aprovação da 

Administração Judicial, bem como o pagamento aos credores. 

Há também o acompanhamento constante dos incidentes e apensos de habilitação 

e impugnação de crédito, bem como de outros processos nos quais a Recuperanda figura como 

parte. 

A Administração Judicial vem acompanhado o andamento do processo de 

Recuperação Judicial e fornecendo todo o apoio possível à serventia do 2° ofício do Foro da 

Comarca de Jandira/SP.   

Todos os documentos referentes às análises apresentadas, estão disponíveis para 

consulta junto à Administração Judicial. 

A Administração Judicial, no “Painel do Credor” de seu website 

www.mgaconsultoria.com.br, mantém uma plataforma de informação aos credores, contendo 

as principais peças dos processos de recuperação judicial e falência. 
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O escritório da Administração Judicial está à disposição para atendimento aos 

credores e interessados por meio do e-mail: credores@mgaconsultoria.com.br e pelo telefone: 

(11) 3360-0500. 

 

XV. DOCUMENTOS UTILIZADOS 

  

a) DOC.1 - Balancetes e Demonstrações de Resultado de janeiro a junho/2020; 

b) DOC.2 - Planilha demonstrativa da Posição do Passivo Tributário de outubro/2017 e 

Relatório da Situação Fiscal – Receita Federal e-CAC – emitido 29/11/18; 

c) DOC.3 - Folha de Pagamento de outubro/2018;  

d) DOC.4 - Relação de pagamentos efetuados aos credores do 7º§2º;  

e) DOC.5 – Documento referentes às vendas de máquina; 

f) DOC.6 - Comprovantes de depósitos recebidos ref. vendas das máquinas; 

g) DOC.7 – Laudos de Avaliação de Máquinas. 

h) DOC. 8 – Aportes dos acionistas vs Alienação de máquinas 

 

 

XVI. CONCLUSÃO 
 

Após analisar a documentação que conta nos autos do processo e os documentos 

fornecidos pela Recuperanda, a Administração Judicial apresenta abaixo suas conclusões: 

 

✓ A Administração Judicial diligenciou à sede da Recuperanda em Jandira/SP e a 

forjaria em Barueri/SP em 14/08/2020, onde verificou que a empresa não está 

operando.  É importante ressaltar que há segurança 24 horas em ambos os locais; 

✓ A empresa iniciou novamente os trabalhos de contabilidade, em preparação à 

abertura de uma subsidiária integral para retomada a atividade – foram 

apresentados os demonstrativos referentes aos meses de janeiro a junho de 2020  

para elaboração deste relatório; 
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✓ A Recuperanda está com as operações paradas desde 12/2018.  Embora o 

Sindicato com uma rescisão indireta coletiva, o Ministério Público do Trabalho não 

acatou a ação promovida pelo sindicato, portanto os trabalhadores vêm ajuizando 

ações individuais em face da empresa. Aguarda-se pelo Relatório pormenorizado 

das ações trabalhistas a ser apresentado pela Recuperanda ;    

✓ A Recuperanda não está cumprindo com as obrigações tributárias Municipais, 

Estaduais e Federais. Indagada, alegou que providenciaria o parcelamento, 

contudo até o momento não foi realizado; 

✓ A Recuperanda havia finalizado o pagamento dos credores da Classe I – no entanto 

houve novas habilitação, cujos pagamentos estão sendo realizados na forma do 

plano de recuperação judicial; 

✓ Houve alienação do imóvel conferido pelo acionista ao capital da empresa, bem 

como de máquinas e equipamentos não mais utilizados, tudo em conformidade 

com o plano aprovado. Entretanto, a alienação de equipamentos está suspensa até 

a prestação de conta dos pagamentos trabalhistas realizados com a utilização dos 

valores recebidos; 

✓ Com o fruto da referida alienação a Recuperanda está efetuando os pagamentos 

aos credores – vide item XII; 

✓ Verifica-se nos demonstrativos do exercício de 2019 e de 2020 (até junho) que não 

houve registros de faturamentos, pois a empresa continua com suas operações 

suspensas. Contudo, nos meses de abril e junho de 2020, observa-se 

contabilização de Receitas não Operacionais resultante de valores recebidos pelas 

vendas de Ativo Imobilizado da Empresa; 

✓ O Custo dos Produtos Vendidos não foi mensurado/contabilizado pela 

Recuperanda devido ausência de atividade operacional em todo o período 

analisado. (Vide nota 1 e 2 – Item VII); 

✓ As Despesas Operacionais contabilizadas entre janeiro e junho de 2020 

registraram aumento de 40,34%. Observa-se movimentação somente na conta das 

despesas administrativas, refletindo a continuidade dos serviços de assessoria 

contábil e jurídica mantidos pela Recuperanda, bem como serviços de segurança 

patrimonial e a volta ao trabalho de algumas pessoas da área administrativa; 
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✓ O prejuízo contábil acumulado no encerramento do exercício de 2020 totaliza R$ 

8.138.699,03 (oito milhões cento e trinta e oito mil  seiscentos e sessenta e noventa 

reais e três centavos), reflexo da falta de faturamento e das contabilizações de 

despesas administrativas no decorrer do período, bem como da contabilização em 

Despesas não Operacionais  do prejuízo realizado com a venda do imóvel  -  o valor 

lançado era superior ao valor da alienação - (Vide notas 1 e 2 – Item VII);  

✓ Na análise econômica, verifica-se crescimento  no índice de Liquidez Corrente e 

queda na Liquidez Geral. Observa-se crescimento de 16,66% no endividamento 

entre dezembro/2019 e junho/2020. O Capital de Giro permanece negativo no 

exercício de 2020 – vide notas no item VII, 1 e 2 e comentários no item 5) 

✓ A Recuperanda alienou o imóvel conferido pelo acionista e está efetuando 

pagamento aos credores conforme previsto no plano de recuperação judicial 

(DOC. 4) 

✓ Diversos credores não informaram a conta bancária para deposito, no entanto, a 

pedido da Administração Judicial, a Recuperanda enviou correspondência a todos 

os credores informando a disponibilidade dos valores para pagamento mediante 

informação da conta para depósito; 

✓ A Recuperanda apresentou novo aditivo ao plano de recuperação judicial com a 

proposta de abertura de uma subsidiária integral para retomada das atividades – 

o aditivo foi aprovado na assembleia geral de credores realizada em 07/07/2020 – 

Aguarda-se pela homologação do juízo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...) 
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XVII. ENCERRAMENTO 

 

Nada mais, convictos do cumprimento de forma plena e 

satisfatória, os signatários dão por encerrado este trabalho – Relatório de Atividades 

composto por 28 (vinte e oito) páginas e 8 (oito) documentos anexos – e o submetem à 

apreciação de V. Exa. 

 

São Paulo, 06 de outubro de 2020. 
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