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I- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Trata-se de Relatório Inicial referente aos meses de janeiro a 

junho/2017, elaborado pela Administração Judicial nos autos do processo de Recuperação 

Judicial da empresa ALVENIUS EQUIPAMENTOS TUBULARES LTDA. 

A Recuperanda está colocando sua contabilidade em dia, 

porém, ainda não finalizou os ajustes do mês de julho e agosto de 2017. 

A Recuperanda possui sede no município de Cotia e atua na 

produção e comercialização de produtos para o mercado de soluções tubulares desde 1959.  

Os produtos estão presentes em todos os tipos de obras, de pequeno a grande porte. 

Entre os anos de 2010 e 2014, a empresa deu um grande salto 

para se tornar um verdadeiro expoente no Brasil em seus nichos de atuação. Nessa época, 

estimulada pela conjuntura econômica e financeira do país, bem como através de novas 

parcerias comerciais com fornecedores mundialmente reconhecidos, ampliou 

significativamente suas vendas e a participação em grandes obras e empreendimentos 

imobiliários. 

Ainda, por força dos resultados dos anos anteriores, em 2015 

a empresa investiu em uma nova atividade industrial, formando um Centro de Serviços inédito 

no Brasil. Tudo isso vinha permitindo que cerca de 225 famílias pudessem manter a sua 

subsistência pela força de trabalho dos colaboradores da empresa. 

Esse equilíbrio se manteve até que fatores externos 

diretamente decorrentes da crise política e econômica que se instaurou no país, impactaram 

direta e indiretamente no faturamento da Requerente, levando-a a obter resultados negativos, 

com necessidade de tomada de novos empréstimos, especialmente a partir do final de 2015.   

Na atualidade, os mercados de atuação da empresa estão em 

crise em relação a todos os tipos de produtos e serviços que ela oferece, embora a empresa 

continue estruturada em expertise, pessoal e parque industrial, todos aptos a retomar os 

serviços e produção em larga escala. 
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A Recuperanda ajuizou o pedido de recuperação judicial em 

29/08/2017. O pedido foi deferido através de decisão datada de 05/09/2017 (fls. 160/161), 

publicada em 13/09/2017. 

A minuta do Edital previsto no §1° do art. 52 da Lei 

11.101/2005, foi enviada ao cartório. As custas foram informadas na certidão de fl. 269, datada 

de 25/09/2017 e devidamente recolhidas em 26/09/2017 (fl. 283/284). Aguarda-se pela 

publicação do referido Edital. 

 

 

II-  DOS OBJETIVOS DESTE RELATÓRIO 

 

 

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

referente aos meses de janeiro a junho/2017, 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) Prestar informações sobre o andamento dos trabalhos da Administração Judicial. 

 

III-  DA DILIGÊNCIA À EMPRESA 

 

A Administração Judicial diligenciou à sede da empresa em 

20/09/2017, onde verificou que a empresa está em operação, produzindo e vendendo seus 

produtos, porém, muito aquém de sua capacidade, conforme mostram as fotografias abaixo: 
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ALVENIUS EQUIPAMENTOS TUBULARES LTDA – SEDE - COTIA - 15/09/2017 
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IV-   DOS RESULTADOS MENSAIS APRESENTADOS  
 

Com base nas Demonstrações de Resultado mensais 

apresentadas pela Recuperanda (DOC. 1), a Administração Judicial passa a fazer uma análise 

dos resultados da Recuperanda no período de janeiro a junho/2017, com o objetivo de mostrar 

graficamente os resultados e a situação econômico-financeira da empresa. 

 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS (Janeiro a junho/2017) 

Mês/ano 
RECEITA BRUTA 
OPERACIONAL 

DEDUÇÕES 
SOBRE VENDAS 

CUSTO DOS 
PRODUTOS 
VENDIDOS 

LUCRO BRUTO 
OPERACIONAL 

DESPESAS 
OPERAC. (+) 
Rec. Financ. 

RESULTADO DO 
EXERCÍCIO 

Jan/17 12.265,61  2.723,39  7.175,75  2.366,46  19,29% 2.253,14  113,32  

Fev/17 12.905,83  2.999,00  7.687,29  2.219,55  17,20% 2.511,05  -291,50  

Mar/17 12.692,75  3.021,90  7.967,43  1.703,42  13,42% 2.044,94  -341,53  

Abr/17 11.786,59  3.057,87  7.710,89  1.017,83  8,64% 2.140,42  -1.122,59  

Mai/17 5.818,73  1.308,32  3.737,67  772,74  13,28% 2.103,59  -1.330,85  

Jun/17 5.481,52  1.331,45  3.578,74  571,33  10,42% 1.996,12  -1.424,79  

* Valores em R$ 1000     
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1- RECEITA BRUTA OPERACIONAL 

• A Receita Bruta da Recuperanda vem caindo desde fevereiro/2017. Em junho/2017 

houve redução de 42,47%, no comparativo com a Receita Bruta de fevereiro/2017. 

 

2-  CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 

 

• Em junho/2017 o Custo dos Produtos Vendidos registrou redução de 4,25% no 

comparativo com o mês anterior. No entanto, a redução é menor do que a queda 

registrada na Receita Bruta, influindo negativamente no resultado.  

   

 

3- LUCRO BRUTO OPERACIONAL 

 

•  A Recuperanda vem registrando quedas significativas no valor do Lucro Bruto desde 

janeiro/2017. No mês de junho/2017, a queda registrada em relação ao mês anterior foi 

de 26,06%.  A Margem de Lucro Bruto caiu para 10,42% da Receita Bruta, com uma 

variação de 2,86 pontos percentuais no comparativo com o mês de maio/17. 
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4- DESPESAS OPERACIONAIS 

 

DESPESAS OPERACIONAIS (Detalhamento) 

Mês/Ano 
Administrativa e  

Comercial 
Financeira 

Despesas s/ 
Variação Cambial  TOTAL 

Valor Valor Valor Valor 
Jan/17 1.236,31  704,35  312,49  2.253,14  
Fev/17 1.335,30  965,01  210,73  2.511,05  
Mar/17 1.502,16  505,91  36,87  2.044,94  

Abr/17 1.533,27  457,78  149,38  2.140,42  

Mai/17 1.416,33  445,05  242,22  2.103,59  

Jun/17 1.169,44  710,53  116,15  1.996,12  

Valores em R$ 1000   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Houve redução de 5,11% nas Despesas Operacionais em junho/2017 

•  No detalhamento, verifica-se que as despesas administrativas e comerciais, 

acumuladas entre o mês de janeiro a junho/2017, representam 62,78% do valor total 

acumulado das Despesas Operacionais.  As despesas financeiras e as despesas de 

variações cambiais ativas, ocorridas por conta das vendas de exportações, tem refletido 

na elevação das Despesas Operacionais e no aumento dos prejuízos acumulados. 
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5- RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL 

 
 

• A Recuperanda vem operando com resultado negativo durante todo o período em 

análise, exceto no mês de janeiro/2017.  Devido às quedas significativas da Receita 

Bruta nos dois últimos meses, o prejuízo auferido no mês de junho/17 foi R$ 

1.424.794,11 e o acumulado no ano totaliza R$ 4.397.942,47     

 

 

 

V- DA ANÁLISE DOS BALANCETES APRESENTADOS  

 

A Administração Judicial apresenta abaixo a análise dos 

balancetes apresentados mensalmente (DOC. 1), com o objetivo de mostrar a situação 

econômico-financeira da Recuperanda nos últimos 12 (doze) meses.  

 

 

 

BALANCETE (janeiro a junho/2017) ANÁLISES 

LIQUIDEZ CORRENTE - CAPITAL DE GIRO LIQUIDEZ GERAL 
LIQUIDEZ 

CORRENTE 
LIQUIDEZ 

GERAL 
GRAU DE 

ENDIVIDAM. 

Mês/ano 
Ativo 

Circulante 
Passivo 

Circulante 
Total 

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

Jan/17  46.389,75    41.458,88   67.712,59       50.698,91  111,89% 133,56% 74,87% 

Fev/17  47.322,82    41.697,66   67.253,51       51.583,43  113,49% 130,38% 76,70% 

Mar/17  47.381,56    42.503,54   67.562,67       52.389,31  111,48% 128,96% 77,54% 

Abr/17  47.868,09    44.071,07   67.606,42       53.953,62  108,62% 125,30% 79,81% 

Mai/17  41.057,59    38.992,68   56.607,90       48.818,45  105,30% 115,96% 86,24% 

Jun/17  37.750,35    36.863,39   50.669,82       44.340,56  102,41% 114,27% 87,51% 

* Valores em R$ 1000   
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1. LIQUIDEZ CORRENTE 

 
 

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

 

• No mês de junho/2017, o índice de Liquidez Corrente registrou queda de 2,89 pontos 

porcentuais em relação ao mês de maio/17.  Apesar da redução progressiva da Liquidez 

Corrente, a empresa mantém a capacidade de pagamento das dívidas de curto prazo;  

• No entanto, verifica-se que do valor total do ativo circulante de R$ 37.750.348,55, a conta 

“Estoques” acumula R$ 26.508.254,22. A Recuperanda informou que o excesso de 

estoque se dá em virtude de produtos com especificações que deixaram de ser utilizadas 

pelo mercado. 

 

2. LIQUIDEZ GERAL 

 

✓ Demonstra a capacidade de pagar obrigações no longo prazo. 

 

• A Recuperanda apresentou quedas gradativas na Liquidez Geral nos últimos seis meses. 

Em junho/2017, o índice mostra capacidade de pagamento de 114,27% da totalidade de 

suas dívidas.  
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3. GRAU DE ENDIVIDAMENTO 

 

✓ O Grau de endividamento da empresa é calculado pela divisão do Total Exigível (passivo 

circulante + passivo não circulante) pelo Ativo da empresa.

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



• A Recuperanda acumulou prejuízo no período analisado, que resultou no crescimento 

do Grau de Endividamento. Em junho/17, houve aumento de 1,27 pontos porcentuais no 

endividamento. O porcentual de endividamento é de 87,51% em relação ao ativo da 

empresa. 

 

4. CAPITAL DE GIRO  

 

 

 

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

empresa.  

 

CAPITAL DE GIRO 
 

       

Mês/ano 
Ativo 

Circulante 
Passivo 

Circulante 
Valor 

      
Jan/17     46.389,75       41.458,88       4.930,88        
Fev/17     47.322,82       41.697,66       5.625,16        
Mar/17     47.381,56       42.503,54       4.878,02        
Abr/17     47.868,09       44.071,07       3.797,02        
Mai/17     41.057,59       38.992,68       2.064,91        
Jun/17     37.750,35       36.863,39          886,96        

Valores em R$ 1000        

          

          

          

          
 

•  O Capital de Giro, mostrou quedas constantes nos últimos seis meses. No mês de 

junho/2017 houve queda significativa no valor do Capital de Giro, apontando uma 

variação negativa de 57,05%   no comparativo com o mês anterior. 

• Reitera-se a observação sobre o valor dos estoques feita no item 1 acima. 
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VI- DA EVOLUÇÃO DO ESTOQUE 

 
 

Apresentamos abaixo o valor do estoque no último dia de cada 

mês, obtido através dos balancetes mensais apresentados pela Recuperanda – DOC. 1.   

 

EVOLUÇÃO do 
ESTOQUE 

 

       
Mês/ano Valor       

Jan/17 33.190,18        
Fev/17 31.803,86        
Mar/17 31.045,30        
Abr/17 28.622,73        
Mai/17 27.403,36        
Jun/17 26.508,25        

Valores em R$ 1000       
 

• Na análise dos últimos seis meses, a movimentação do estoque registra seguidas 

reduções nos valores contabilizados pela empresa nos balancetes. Observamos no mês 

de junho/17, queda no valor do estoque na ordem de 3,27% em relação ao mês de 

maio/2017; 

• A Recuperanda não apresentou relatório de controle do “estoque e inventário” para a 

nossa análise da movimentação no período; 

• O valor do estoque não é compatível com o volume da operação. A Recuperanda 

informou que o excesso de estoque se dá em virtude de produtos com especificações 

que deixaram de ser utilizadas pelo mercado. 
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VII- DO PERFIL DA DÍVIDA DA REQUERENTE 

 

O detalhamento da dívida sujeita aos efeitos da recuperação 

judicial foi apresentado na Relação de Credores, fls. 68/72. 

Considerando os valores informados, a dívida da Requerente 

pode ser demonstrada da seguinte forma:  

 

ALVENIUS Equipamentos Tubulares Ltda 
PERFIL DA DÍVIDA 

CLASSIFICAÇÃO VALOR % 

Credores Trabalhistas - Classe I                         1.095  4,28% 

Credores c/ Garantia Real - Classe II                         6.693  26,18% 

Credores Quirografários - Classe III                       17.272  67,56% 

Credores Micro e Peq. Porte - Classe IV                             505  1,97% 

VALOR TOTAL DA DÍVIDA  25.564 100,00% 

* Valores em R$ 1000 
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VIII- DA EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGADOS 
 

 

Com base nos resumos de folhas de pagamento dos últimos 

12 (doze) meses (DOC. 4), mostramos abaixo a evolução no número de empregos diretos 

gerados pela Recuperanda. 

 

EVOLUÇÃO de 
EMPREGADOS 

 

        
Mês/ano Qtd.        

Jan/17 159        
Fev/17 155        
Mar/17 154        
Abr/17 148        
Mai/17 137        
Jun/17 135        

         
 

 

• No mês de junho/17, houve redução de 24 (vinte e quatro) empregados em relação a 

janeiro/17, indicando que a empresa vem se adequando a conjuntura atual;   

•   Segundo informação contida na petição inicial, a Alvenius chegou a contar com 225 

colaboradores diretos. Atualmente Recuperanda conta com o total de 135 (cento e trinta 

e cinco) empregados. 

 

 
 

IX- DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS 
 

 
 

A Recuperanda apresentou os relatórios de endividamento 

tributário do mês de agosto/17 (DOC 2), também foram apresentados comprovantes dos 

pagamentos dos encargos sociais e tributos da parte da empresa, resultando na seguinte 

posição atual: 
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a) FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) 

A Recuperanda comprovou pagamento do FGTS referente à competência de agosto/17, 

com vencimento em setembro/17, no valor de R$ 21.881,47 (Vinte e um mil, oitocentos 

e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos).  

Verificamos que não há parcelamentos referente ao FGTS.  

 

b) INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social) 

Verifica-se na Guia de Informação de Recolhimentos Previdenciários (GFIP) 

apresentada pela Recuperanda, referente competência agosto/17, o valor devido de R$ 

104.369,27 (Cento e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e sete 

centavos) cujo recolhimento será verificado no próximo relatório mensal de atividades;  

 

 

 

 

 

c) IRRF (Imposto de renda retido na fonte) 

Verificamos que a Recuperanda comprovou o recolhimento do Imposto de Renda Retido 

na Fonte (Pessoa Física), retido na folha de pagamento, de competência do mês de 

julho/17, com vencimento no mês de agosto/2017, no valor de R$ 12.685,25 (Doze mil, 

seiscentos e doze reais e um centavo), bem como o Imposto de Renda Retido de 

Terceiros, no valor de R$ 3.150,48 (três mil, cento e cinquenta reais e quarenta e oito 

centavos).  

Verificamos na DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributos Federais), transmitida 

pela Recuperanda à Receita Federal em 21/08/2017 (DOC. 2), a informação de débito 

apurado no valor de R$ 22.220,27 (vinte e dois mil, duzentos e vinte reais e vinte e sete 

centavos) relativo a IRRF, de competência junho/2017, com vencimento em julho/2017, 

cujos comprovantes de recolhimentos não foram apresentados. 
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d) COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) 

Não houve comprovação de recolhimento de COFINS sobre o faturamento referente ao 

mês de junho/17, com vencimento em julho/17, no valor de R$ 120.225,58 (cento e vinte 

mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), conforme verificamos na 

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) - (DOC. 2). 

Consta dívidas de COFINS, conforme mostra o relatório situação fiscal – emitido por 

meio do e-CAC (Centro de Atendimento Virtual ao Contribuinte) da Receita Federal   

anexo – (DOC. 2) perfazendo o total R$ 1.677.531,85 (um milhão, seiscentos e setenta 

e sete mil quinhentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos) referentes ao período 

de janeiro a junho/2017; 

 Há parcelamentos do COFINS em andamento, no valor de R$ 1.099.100,00 conforme 

relatório de endividamento fiscal – com data base de 13/09/2017, apresentado pela 

Recuperanda (DOC. 2). 

) 

e) PIS (Programa de Integração Social) 

A Recuperanda não comprovou o pagamento do PIS sobre o faturamento referente ao 

mês de junho/17, com vencimento em julho/17, no valor de R$ 26.058,02 (vinte e seis 

mil, cinquenta e oito reais e dois centavos) conforme verificamos na Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF); 

Consta dívidas de PIS, conforme mostra o relatório situação fiscal – emitido por meio do 

e-CAC (Centro de Atendimento Virtual ao Contribuinte) da Receita Federal - (DOC. 2) 

perfazendo o total R$ 363.841,69 (trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e quarenta 

e um reais e sessenta e nove centavos) referentes ao período de janeiro a junho/2017; 

Há parcelamentos do PIS em andamento, conforme relatório de endividamento fiscal 

apresentado pela Recuperanda com data base 13/09/2017 (DOC. 2).  
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f) IRPJ e CSLL (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e (Contribuição Social sobre Lucro 

Líquido). 

A Recuperanda não comprovou os recolhimentos os IRPJ e CSLL, em razão de ter 

auferido prejuízos sucessivos até o mês de junho/2017;  

Há dívidas de IRPJ e CSLL, conforme mostra o relatório de endividamento fiscal - 

apresentado pela Recuperanda com data base 13/09/2017 (DOC. 2). 

 

 

 

g) IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 

Não foi apresentado comprovante de pagamento do IPI referente ao mês de junho/17, 

com vencimento em julho/17, no valor de R$ 106.228,87 (cento e seis mil, duzentos e 

vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), conforme verificamos na Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF); 

Constam dívidas de IPI, conforme mostra o relatório situação fiscal – emitido por meio 

do e-CAC (Centro de Atendimento Virtual ao Contribuinte) da Receita Federal - (DOC. 

2) perfazendo o total R$ 363.841,69 (trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e 

quarenta e um reais e sessenta e nove centavos.), pertencentes ao período de janeiro a 

junho/2017; 

Há parcelamentos do IPI em andamento, conforme relatório de endividamento fiscal 

apresentado pela Recuperanda com data base 13/09/2017 (DOC. 2).  

 

h) ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 

Não foram apresentados comprovantes de recolhimentos do ICMS, como também as 

Guias de Informações de Apurações do ICMS (GIA) de competências do período em 

análise. 
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 Porém, a Recuperanda antecipou a apresentação do recolhimento de competência 

agosto/2017 com vencimento em 11/09/2017 no valor devido R$ 96.004,31(noventa e 

seis mil, quatro reais e trinta e um centavos), conforme verificamos na Guia de Informação 

de Apuração do ICMS (GIA) apresentada pela Recuperanda. Consta na GIA registro de 

saldo devedor de ICMS totalizando R$ 28.357,07 (vinte e oito mil, trezentos e cinquenta 

e sete reais e sete centavos). 

 

X- DO ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

Consubstanciados nos balancetes apresentados pela 

Recuperanda (DOC. 1), verificamos que a empresa vem acumulando dívidas tributárias. 

Observamos também que ela acumula alguns créditos tributários.  

 

Apresentamos abaixo os valores das dívidas tributárias obtidos 

nos balancetes de verificação apresentados, após desconto dos créditos a compensar: 

 

 

 

POSIÇÃO TRIBUTÁRIA 

Mês/Ano 
OBRIGAÇÕES 

SOCIAIS E 
FISCAIS 

Impostos 
Parcelados 

SOMA dos 
IMPOSTOS 

(-) Impostos a 
Recuperar 

(=) Impostos 
Devidos 

Jan/17 809,06  1.826,67  2.635,74  406,26  2.229,48  

Fev/17 1.915,92  1.791,81  3.707,73  128,07  3.579,66  

Mar/17 2.666,04  1.760,16  4.426,20  128,27  4.297,93  

Abr/17 4.281,93  1.724,73  6.006,66  129,18  5.877,48  

Mai/17 4.699,97  1.692,58  6.392,54  134,74  6.257,80  

Jun/17 5.202,92  1.660,42  6.863,35  135,62  6.727,73  

Valores em R$ 1000     
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i) A Recuperanda apresentou relatório com o Detalhamento Passivo-Fiscal-data base 

13/09/17 (DOC 2).  Os valores contidos no relatório só poderão ser comparado com os 

valores lançados nas contas do Balancete Mensal no próximo relatório. O mesmo ocorre 

com  com as informações obtidas nos sites da Procuradoria Estadual e Federal. 

 

j) Relatório de Dívidas Ajuizadas na PGFN  

 

A Administração Judicial em consulta no site da PGFN, verificou não existir nenhum 

registro de valores de impostos inscritos na dívida ativa, tanto no que se refere as Dívidas 

Previdenciárias (INSS e FGTS) quanto as Dívidas Tributárias não Previdenciárias, (DOC. 

2), com informações atualizadas em 22/09/2017. 

 

 

k) Relatório de Dívidas Ajuizadas na Procuradoria Estadual  
 

 

A Administração Judicial obteve no site da Procuradoria Estadual o relatório do total dos 

valores das dívidas de impostos estaduais inscritas na dívida ativa (DOC. 2), com 

informações atualizadas em 25/09/2017, da seguinte forma: ICMS Declarado e Não 

Pago que perfaz o total de R$ 1.212.854,87 (um milhão, duzentos e doze mil, oitocentos 

e cinquenta e quatro reais, e oitenta e sete centavos), referentes ao ICMS vencidos no 

mês de abril e maio de 2017. 

0
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XI- DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
 

A Recuperanda apresentou os extratos bancários do mês de 

agosto/2017, bem como o movimento analítico das contas de caixa/bancos. 

A verificação das informações contidas nos extratos bancários 

e no movimento analítico são compatíveis. Identificamos também, que a movimentação 

bancária é compatível com a natureza da operação da Recuperanda. 

 

 

 

XII- DO ANDAMENTO DO PROCESSO 

 
 

A Administração Judicial mostra na ilustração abaixo os 

principais eventos deste processo de Recuperação Judicial, nas datas em que os mesmos 

ocorreram:  

 

 

ALVENIUS EQUIPAMENTOS TUBULARES LTDA 
Processo n° 1008072-95.2017.8.26.0152 - 1ª Vara da Comarca de Cotia 

ANDAMENTO DO PROCESSO  

Data Evento Prazo Prazo 

28/08/2017 
Pedido de Recuperação Judicial 
ajuizado  

    

13/09/2017 
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°) 

05/10/2017 
Relatório Inicial da Adm. Judicial 
(jan a jun/17) 

    

14/12/2017   
FIM do prazo para apresentação 
do Plano de Recuperação Judicial 
(Art. 53)   

04/07/2018     
FIM do prazo de suspensão das 
ações por 180 dia úteis (Art. 6°, § 
4°) 
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XIII- DO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 
 

 
 

i. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS INICIAIS E MENSAIS 

 

A Administração Judicial vem verificando os documentos da Recuperanda e solicitando 

os devidos esclarecimentos.  

Estamos definindo com a Recuperanda quais serão os documentos e demonstrativos 

necessários para elaboração dos relatórios mensais, bem como seu fluxo de entrega.  

 
ii. DILIGÊNCIAS À SEDE DA EMPRESA 

 

Realizamos a diligência inicial onde conhecemos os administradores, os advogados e 

o consultor responsável pela reestruturação. Também visitamos as instalações da 

Recuperanda. 

Mensalmente a Administração Judicial realizará diligências à sede da Recuperanda 

para verificação de funcionamento e registro fotográfico. 

 

iii. ACOMPANHAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL (art. 52, § 1°) 

 

Aprovamos o conteúdo do referido edital e enviamos a minuta ao cartório. As custas 

foram certificadas e recolhidas. Aguardamos a publicação do Edital. 

 

 

iv. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS AOS CREDORES 

 

Em 22/09/2017, enviamos pelo correio as correspondências aos credores previstas 

no art. 22, I, “a”, comunicando a data do deferimento da recuperação judicial, os 

valores dos créditos e explicando sobre os procedimentos para apresentação de 

habilitações e divergências de crédito. 
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v. APOIO AO OFÍCIO DA 1ª VARA CÍVEL DE COTIA/SP 
 

A Administração Judicial vem acompanhando o andamento do processo de 

recuperação judicial e fornecendo todo o apoio possível à serventia do 1° Ofício Cível 

da Comarca de Cotia/SP.   

 

 

vi. ATENDIMENTO E INFORMAÇÃO AOS CREDORES 
 

A Administração Judicial, através do “Painel do Credor” em seu website 

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

contendo as principais peças dos processos de recuperação judicial e falência. 

 

O escritório do Administrador Judicial está à disposição para atendimento aos credores 

e interessados através do e-mail: mga@mgaconsultoria.com.br ou 

rjalvenius@mgaconsultoria.com.br (para as habilitações e divergências) e pelo 

telefone: (11) 3360-0500.  

 

XIV- DOS DOCUMENTOS UTILIZADOS 
 

Para a elaboração deste Relatório de Atividades Mensal foram 

utilizados os seguintes documentos, como segue: 

 

a) DOC. 1 – Balancete e Demonstrativo de Resultados, mês junho/2017; 

b) DOC. 2 – Relatório de Endividamento Fiscal; Relatório de Situação Fiscal / e-CAC 
posição em 13/09/2017; 

c) DOC. 3 – Consultas dos débitos inscritos na dívida ativa Estadual e Federal 22/09/2017; 

d) DOC. 4 – Folha de Pagamento, mês junho/2017. 

 

As cópias dos documentos analíticos que eventualmente não 

foram anexados a este Relatório, por compreenderem grande número de páginas, estão 

disponíveis para consulta, na forma física e/ou digital, no escritório da Administração Judicial, 

mediante agendamento prévio. 

http://www.mgaconsultoria.com.br/
mailto:mga@mgaconsultoria.com.br
mailto:rjalvenius@mgaconsultoria.com.br
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XV- DA CONCLUSÃO  
 

Depois de analisar a documentação constante nos autos do 

processo e os documentos fornecidos pela Recuperanda, a Administração Judicial apresenta 

abaixo suas conclusões: 

 

✓ Em diligência realizada em 15/09/2017, constatamos que indústria está produzindo, 

porém aquém da sua capacidade. As instalações da fábrica são adequadas, bem 

como as instalações de escritório e laboratórios - item V; 

✓ A Receita Bruta da Recuperanda vem caindo desde fevereiro/2017. Em junho/2017 

houve redução de 42,47%, no comparativo com a Receita Bruta de fevereiro/2017; 

✓ A Recuperanda operou com prejuízo de R$ -1.424.794,11 no mês de junho/17. O 

prejuízo acumulado de 2017 totaliza R$ 4.397.942,47 (até junho) – Item IV;  

✓ O índice de Liquidez Corrente apresentou redução de 2,89 pontos percentuais, 

assim como a Liquidez Geral reduziu 1,68 pontos percentuais. O Grau de 

Endividamento da Recuperanda neste mês de junho/2017, mostrou um índice de 

endividamento de 87,51% em relação ao ativo da empresa; 

✓  Verificamos queda significativa de 57,05% no capital de giro, em relação ao mês 

anterior; 

✓ Em janeiro de 2017 a Recuperanda contava com 159 colaboradores, porém em 

virtude da reestruturação econômico-financeira a empresa vem reduzindo o 

quadro. Em junho/2017 a empresa conta com 135 (cento e trinta e cinco) 

colaboradores; 

✓ Do período em análise, a Recuperanda não comprovou recolhimento do INSS 

retido em folha de pagamentos, cota do empregado e da empresa.  Antecipou a 

comprovação de pagamento do FGTS referente ao mês de agosto/17, vencidos em 

setembro/2017, assim como o IRRF retido na folha de pagamento e também retido 

de terceiros no mês de julho/2017 e pago em agosto/2017; 
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✓ Ainda estamos adequando o fluxo das informações relativas aos pagamentos de 

tributos, no entanto, a empresa não possui registro de dívidas ajuizadas na 

Procuradoria Federal. Em consulta à Procuradoria Estadual verificamos dívida de 

ICMS no valor de R$ 1.212.854,87; 

✓ Há parcelamentos de impostos federais, não previdenciários, informados no 

relatório de endividamento fiscal enviado pela Recuperanda, no montante de R$ 

1.754.400,00 (DOC. 2); 

✓ A Recuperanda apresentou os extratos bancários, bem como o movimento 

analítico das contas de caixa/bancos. Não verificamos divergências entre os 

lançamentos.  A movimentação bancária é compatível com a natureza da operação 

da Recuperanda. 

 

XVI- DO ENCERRAMENTO  
 

 

Nada Mais - Estando convicto de haver cumprido sua missão 

de forma plena e satisfatória, o signatário dá por encerrado este trabalho e submete seu 

Relatório Inicial de Atividades, constante de 24 (vinte e quatro) laudas impressas de um só 

lado e 4 (quatro) documentos anexos. 

 

São Paulo 06 de outubro de 2017. 

 

 

MAURÍCIO GALVÃO ANDRADE                                     JOSE ROBERTO ALVES 
         Administrador Judicial                                                                     Economista 
           CRC 1SP 168.436/O-0                                                                     CORECON SP 35.364 
               CRA SP 135.527 
 

 
 

 

 

GUILHERME JUSTINO DANTAS 
Advogado 

OAB SP 146.724 


