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I- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

Trata-se de Relatório Preliminar da Administradora 

Judicial nomeada nos autos do processo de recuperação judicial das empresas BR 

ALUMÍNIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (“BR Alumínio”), BR3 COMÉRCIO DE 

ALUMÍNIO EIRELI – EPP (“BR3”) e VR2 COMÉRCIO DE ALUMÍNIO EIRELI – EPP 

(“VR2”), protocolizado e distribuída em 12/12/2017. 

As empresas Requerentes alegam que constituem um 

grupo econômico, na medida em que compartilham a administração, gestão de suas 

operações, e o controle societário, que está reunido em sócios comuns. O parque fabril 

do grupo está localizado no município de Cabreúva/SP. 

Depois de analisar os autos do processo, a MMa. Juíza 

da Vara Única do Foro da Comarca de Cabreúva proferiu a seguinte decisão: 

 

“Vistos, 

Inicialmente, ante as recentes alterações societárias das empresas 
pertencentes ao grupo econômico em questão, e ante a 
desproporcionalidade do valor atribuído à causa, em face dos 
demonstrativos financeiros constantes dos autos, reputo prudente 
e adequado, antes de ponderar quanto ao processamento desta 
recuperação, que o Sr. Administrador Judicial apresente relatório 
preliminar conclusivo quanto à viabilidade deste processo, em que 
deverá constar, inclusive, a viabilidade do processamento em face 
do grupo econômico como um todo, ou se o caso é o 
processamento apenas em face de BR Alumínio Indústria e 
Comércio Ltda”. (Grifo nosso) 

Para tanto, nesta oportunidade, nomeio para o cargo de 
Administrador Judicial MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA 
EIRELI EPP, mediante compromisso, intimando-o para que, no 
prazo de 30 dias apresente proposta de honorários, devendo, no 
mesmo  prazo manifestar-se de forma conclusiva sobre os termos 
acima.” 
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II- OBJETIVOS DESTE RELATÓRIO 
 
 

a) Verificar se as Empresas Requerentes formam, como alega m na inicial, um 

Grupo Econômico; 

b) Verificar se os documentos apresentados juntamente com a  peça inicial 

preenchem os requisitos previstos nos arts. 48 e 51 da  Lei 11.101/2005. 

 

 

III-  ALEGAÇÕES DAS REQUERENTES 
 

As Empresas Requerentes atuam na produção e 

comercialização de perfis de alumínio voltado para a construção civil e movelaria, afora 

as peças acessórias afins, tais como dobradiças, vidros, acabamentos, trilhos para 

persianas domésticas e industriais, montantes com puxadores, perfis para boxe, 

cantoneiras, perfis U, travessas, fechos, etc. 

Alegam as Requerentes que constituem grupo 

econômico, na medida em que compartilham a administração e gestão de suas 

operações, e também, o controle societário reunido em sócios comuns. O parque fabril 

do grupo está localizado no município de Cabreúva/SP. 

As Requerentes informam que a BR Alumínio sempre se 

destacou nas mais diversas áreas da construção civil e indústria moveleira, para atender 

grandes redes de varejo, pequenas empresas do setor serralheiro, pequenas redes e 

lojas de materiais de construção, ferragens, vidraçarias, lojas de decoração, indústrias 

de esquadrias de alumínio e perfis industriais, atendendo não só o estado de São Paulo, 

como também diversos outros da federação. 

Diante da expansão da empresa houve a criação de 

estruturas próprias destacando o setor industrial do comercial, daí o destaque das 

corequerentes BR3 Comércio de Alumínio EIRELI – EPP e VR2 Comércio de Alumínio 

EIRELI – EPP, que possuem atuação na área de vendas, distribuição e relacionamento 

com os clientes. Com essa estrutura, o Grupo Requerente se consolidou com grande 

destaque e renome no setor, tendo em vista todos os esforços realizados ao longo dos 

anos. 
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Contudo, alegam que a crise econômica nacional 

impactou negativamente no mercado de produtos transformados de alumínio, em 

especial o setor da construção civil. Tal contexto atingiu substancialmente a capacidade 

da geração de caixa do Grupo requerente e diante do elevado custo do capital para a 

realização das atividades, adveio o atraso do pagamento pontual de algumas 

obrigações, em especial alguns fornecedores e instituições financeiras. 

Por fim, aduzem que a situação de fragilidade 

momentânea de geração de caixa obrigou as Requerentes a buscarem o apoio da Lei 

de Recuperação de Empresas, para proceder à reestruturação necessária para 

superação de sua crise econômico-financeira, a qual as Requerentes têm como 

transitória, tamanha a certeza de que esse estado de gravidade é passageiro, inclusive 

por já terem sido tomadas medidas de reorganização para reequilíbrio de suas 

atividades. 

 

 
 

IV- DAS RECENTES ALTERAÇÕES SOCIETÁRIA DAS EMPRESAS BR2 E VR3 
 

Analisando a documentação apresentada pelas 

requerentes, verifica-se a ocorrência de alterações societárias recentes – transferências 

de titularidade das empresas BR3 e VR2.  

Por esta razão, a MMa. Juíza proferiu a decisão de fls. 

286/287, determinando “que o Sr. Administrador Judicial apresente relatório preliminar 

conclusivo quanto à viabilidade deste processo, em que deverá constar, inclusive, a 

viabilidade do processamento em face do grupo econômico como um todo, ou se o caso 

é o processamento apenas em face de BR Alumínio Indústria e Comércio Ltda.” 

 

Destarte, a Administração Judicial procedeu com as 

seguintes verificações: 
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1- CONSTITUIÇÃO, LOCALIZA ÇÃO e OBJETO SOCIAL 
 

a)  BR Alumínio Indústria e Comércio Ltda. 

 

A Empresa foi constituída em 02/08/2000 em São Paulo/SP e desde julho/2012 

está estabelecida em sua sede própria na cidade de Cabreúva/SP, na Rua 

Marcassa Lopez, 960, Bairro do Pinhal, CEP 13315-000.  

A última alteração do objeto social da empesa deu-se em outubro/2010, para fazer 

constar na Ficha Cadastral da JUCESP (DOC. 1) as seguintes atividades: 

Produção de laminados de alumínio, comércio atacadista de ferragens e 

ferramentas, comércio atacadista de materiais de construção em geral, comércio 

varejista de ferragens e ferramentas, locação de mão-de-obra temporária. 

 

b) BR3 Comercio de Alumínio EIRELI – EPP 

 

A Empresa foi constituída em agosto/2015 em São Paulo/SP e desde abril de 

2017 está estabelecida na Rua Maestro Gabriel Migliori, 353, Jardim Pereira Leite, 

São Paulo/SP, CEP 02712-140. 

A última alteração do objeto social da empresa ocorreu em janeiro/2016, para 

fazer constar na Ficha Cadastral da JUCESP (DOC. 2) as seguintes atividades: 

Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, comércio atacadista de 

materiais de construção em geral, comércio varejista de ferragens e ferramentas, 

comércio varejista de materiais de construção em geral. 

 

c) VR2 Comercio de Alumínio EIRELI – EPP  

 

A Empresa foi constituída em setembro/2015 em São Paulo/SP e desde maio de 

2017 esteve estabelecida na Avenida Otacilio Tomanik, 473, Vila Polopoli, São 

Paulo - SP, CEP 05363-000. 

A última alteração do objeto social ocorreu em dezembro/2015, para fazer constar 

na Ficha Cadastral da JUCESP (DOC. 3) as seguintes atividades: Comércio 

atacadista de ferragens e ferramentas, comércio atacadista de materiais de 

construção em geral, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio 

varejista de materiais de construção em geral. 
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OBS: Os dados acima foram extraídos da Ficha Cadastral Completa da JUCESP 

(DOC. 2), no entanto, na alteração e consolidação do contrato social acostado às 

fls. 37/41, o endereço é alterado para Rua Maestro Gabriel Migliori, 347, Jardim 

Pereira Leite, São Paulo/SP, CEP 02712-140. 

Em diligência realizada à sede da BR3 Comercio da Alumínio EIRELI – EPP, em 

São Paulo, a Administração Judicial foi informada de que a empresa, ora 

estabelecida no nº 353 da Rua Maestro Gabriel Migliori, também está de mudança 

para o nº 347 da mesma rua. 

Em breve, ambas as empresas de São Paulo (BR3 e VR2) estarão estabelecidas 

no mesmo local: Rua Maestro Gabriel Migliori, 347. 

 

 

2- COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA ATUAL E RECENTES ALTERAÇÕES 

 

a) BR Alumínio Indústria e Comércio Ltda. 

 

Muito embora a empresa tenha sido constituída em agosto/2000, verifica-se no 

quadro abaixo que não há alterações recentes na composição social da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) BR3 Comercio de Alumínio EIRELI – EPP 

 

Verifica-se no quadro abaixo que há alteração societária recente: 

 

 

BR ALUMÍNIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
QUADRO SOCIETÁRIO ATUAL 

SÓCIO DESDE VALOR (R$) %  

JESUS FUENTES GONZALEZ 07/05/2008          336.000,00  42,00 

MARCELINO GONZALEZ VILLAR 25/11/2010          232.000,00  29,00 

JOSE FUENTES GONZALEZ 26/11/2010          232.000,00  29,00 

CAPITAL SOCIAL TOTAL          800.000,00  100,00 
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OBS: Consta na Ficha Cadastral da JUCESP (DOC. 2) que Empresa Individual 

de Responsabilidade Limitada (EIRELI) foi constituída em agosto/2015 pelo Sr. 

Ivan da Silva Ramos (Genro do sócio da BR Alumínio, Sr. Marcelino). No entanto, 

conforme mostra o Contrato Social apresentado pela Requerente às fls. 32/36, 

em setembro/2017 a titularidade da EIRELI foi transferida para o Sr. José Flávio 

Gonzalez que, por sua vez, detém 29% do capital social da BR Alumínio. 

 

 

c) VR2 Comercio de Alumínio EIRELI – EPP  

 

 

VR2 COMÉRCIO DE ALUMÍNIO EIRELI - EPP 
QUADRO SOCIETÁRIO ATUAL 

SÓCIO DESDE VALOR (R$) %  

MARCELINO GONZALEZ VILLAR 23/09/2017          400.000,00  100,00 

CAPITAL SOCIAL TOTAL          400.000,00  100,00 

 

 

 

OBS: Consta na Ficha Cadastral da JUCESP (DOC. 3) que Empresa Individual 

de Responsabilidade Limitada (EIRELI) foi constituída em agosto/2015 pelo Sra. 

Bruna Gonzalez Villar Lucena (Filha do cessionário e sócio da BR Alumínio, Sr. 

Marcelino). Contudo, conforme mostra o Contrato Social apresentado pela 

Requerente às fls. 37/41, em setembro/2017 a titularidade da EIRELI foi 

transferida para o Sr. Marcelino Gonzalez Vilar que, por sua vez, detém 29% do 

capital social da BR Alumínio. 

 

 

BR3 COMÉRCIO DE ALUMÍNIO EIRELI - EPP 
QUADRO SOCIETÁRIO ATUAL 

SÓCIO DESDE VALOR (R$) %  

JOSE FUENTES GONZALEZ 23/09/2017          400.000,00  100,00 

CAPITAL SOCIAL TOTAL          400.000,00  100,00 
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Quantos às empresas BR3 e VR2, ressalta-se que não há impedimento para 

transferência de titularidade da EIRELI - e as Requerentes apresentaram 

comprovante de que estão buscando registrar os contratos apresentados às fls. 

32/36 e 37/41, respectivamente (DOC 4) – contudo, a emissão do DBE 

(Documento Básico de Entrada) foi indeferida pela Receita Federal devido à 

existência de pendência de baixa da inscrição estadual da filial de Ribeirão Preto 

da BR Alumínio, conforme comprova o documentos anexo – (DOC. 5) 

Destaca-se, também, que os titulares cedentes responderão solidariamente com 

os novos titulares (cessionários), perante as pessoas jurídicas e terceiros, pelas 

obrigações que tinham como titulares, até 2 (dois) anos depois de averbadas as 

modificações dos atos institucionais, nos termos do artigo 1.033, parágrafo único, 

do Código Civil, c/c os artigos 1.057, parágrafo único, e 980-A, §6º, ambos do 

Código Civil.  

Observa-se, ainda, que no caso da eventual convolação em falência, em razão da 

fixação do termo da falência prevista no art. 99, inciso II da Lei 11.101/2005 e, 

considerando também o disposto no inciso VI do art. 129 da mesma Lei, que 

dispõe sobre a ineficácia e revogação dos atos praticados antes da falência, os 

efeitos da falência seriam estendidos aos titulares cedentes, em especial aqueles 

previstos no Capitulo IV, Seção 5 - Da Inabilitação Empresarial, dos Direitos e 

Deveres do Falido, arts. 102 a 104 da Lei 11.101/2005, bem como os cedentes 

estarão sujeitos à aplicação dos Dispositivos Penais expressos nos arts. 168 e ss. 

Cumpre ressaltar que, após solicitação da Administração Judicial, foram enviadas 

as relações de bens dos sócios cedentes das empresas BR3 e VR2, Sr. Ivan da 

Silva Ramos e Sra. Bruna Gonzalez Villar Lucena (DOCS. 13 e 14). 

 

Em face do exposto, a Administração Judicial 

entende que, com relação às recentes transferências d e titularidade, não há óbice 

para o deferimento do processamento da recuperação jud icial. 

 

 

 

 

(...) 
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V- CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO (LITISCONSÓRCIO ATIVO)  
 

Em sua Inicial as Requerentes alegam que constituem 

um grupo econômico, na medida em que concentram em comunhão toda a 

administração e gestão de suas operações, e também o controle societário reunido em 

sócios comuns.  

Aduzem as Requerentes que a empresa BR Alumínio 

Indústria e Comércio Ltda. é responsável pela fabricação dos produtos e as demais, BR2 

Comercio de Alumínio EIRELI – EPP e VR2 Comercio de Alumínio EIRELI – EPP, são 

responsáveis pela comercialização dos produtos fabricados pela primeira Requerente, 

bem como comercializam outros produtos voltados para o mesmo mercado.  

 

1- DILIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL AOS ESTABELECIMENT OS 

 

a) Estabelecimentos da BR3 e VR2 em São Paulo. 

 

A Administração Judicial, em 22/12/2017, dirigiu-se ao estabelecimento localizado 

na Rua Maestro Gabriel Migliori, 353, São Paulo/SP, onde constatou que as 

empresas estão operando no local. 

Na mesma oportunidade participou de reunião com a presença do sócio 

representante do grupo, dos representantes da consultoria econômico financeira 

contratada e do advogado responsável pela recuperação judicial. 

As Requerentes esclareceram que, visando reduzir custos, as empresas BR3 e 

VR2 irão mudar para o galpão ao lado - nº 347 da mesma rua. A alteração de 

endereço já consta no contrato apresentado pela VR2 às fls. 37/41 e constará no 

contrato da BR3 assim que a mudança for concluída. 

 

A Administração Judicial registrou as seguintes fotografias do local: 
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BR3 e VR2 - Rua Maestro Gabriel Migliori, 353 – São Paulo/SP – 22/12/2017 
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b) Estabelecimento da BR Alumínio em Cabreúva/SP 

 

A Administração Judicial, em 08/01/2018, dirigiu-se ao estabelecimento localizado 

na Rua Marcassa Lopez, 960, Cabreúva/SP, onde constatou que a indústria está 

em pleno funcionamento no local. 

Na mesma oportunidade participou de reunião com a presença do responsável 

pela produção e do advogado responsável pela recuperação judicial. 

 

A Administração Judicial registrou as seguintes fotografias do local: 
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BR Alumínio - Rua Marcassa Lopez, 960, Cabreúva/SP – 08/01/2018 

  

  

  

  



 

 

14 

Av. Dr. Chucri Zaidan, nº 1550, Cj. 613, São Paulo/SP, CEP: 04711-130 
Tel: (11) 3360-0500 - mga@mgaconsultoria.com.br 
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2- DOS PRODUTOS VENDIDOS E FORMA DE COMERCIALIZAÇÃO 

 

Aduzem as Requerentes que a empresa BR Alumínio 

Indústria e Comércio Ltda. é responsável pela fabricação dos produtos e as demais, BR2 

Comercio de Alumínio EIRELI – EPP e VR2 Comercio de Alumínio EIRELI – EPP, são 

responsáveis pela comercialização dos produtos fabricados pela primeira Requerente, 

bem como comercializam outros produtos voltados para o mesmo mercado.  

 

a) BR Alumínio Indústria e Comércio Ltda. 

 

A Administração Judicial constatou que a BR Alumínio conta com um Gerente 

Comercial que, além de supervisionar as vendas de todas as empresas, é 

responsável pelo atendimento a grandes clientes, que geralmente compram maior 

quantidade dos produtos fabricados pela BR Alumínio – Marca SP Alumínio. Tais 

produtos, via de regra, são faturados diretamente da fábrica para o cliente. 

A BR Alumínio também vende o produto para as outras duas Requerentes, BR3 

e VR2, para que elas possam revender. 
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b) BR3 Comércio de Alumínio EIRELI – EPP 

 

Sediada em São Paulo, a BR3 vende produtos fabricados pela BR Alumínio 

(marca SP Alumínio) e produtos complementares fabricados por terceiros, por 

meio de loja aberta ao público. (foto abaixo) 

O objetivo principal é oferecer ao pequeno prestador de serviços todos os 

produtos necessários para a execução do trabalho. A empresa está preparada, 

inclusive, para cortar os perfis de alumínio fabricados pela BR Alumínios de 

acordo com a necessidade do cliente. (foto abaixo) 

 

  

 

 

 

c) VR2 Comércio de Alumínio EIRELI – EPP 

 

A empresa VR2 estava estabelecida na Avenida Otacilio Tomanik, 473, Butantã, 

São Paulo /SP e, segundo informações fornecidas pelo representante das 

Requerentes, tinha forma de operação similar à BR3. 

Em virtude da crise econômico-financeira do Grupo, a empresa encerrou as 

operações no endereço acima e está sendo transferida para a nova sede em São 

Paulo, onde dividirá o imóvel com a BR3 (O contrato social de fls. 39/41 já reflete 

a alteração de endereço). 
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Em face do exposto acima, constata-se que a as 3 

(três) Requerentes tê m como objetivo a venda dos produtos de marca SP Alumíni o, 

fabricado pela BR Alumínio em Cabreúva/SP, seja no ata cado ou no varejo, seja 

isoladamente ou acompanhado de produtos complementare s fabricados por 

terceiros .   

 

 

3- DA ESTRUTURA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS COLABORADORES 
 

Mesmo antes da transferência de titularidade das 

empresas BR3 e VR2, a administração do Grupo era feita em conjunto, pois os antigos 

sócios fazem parte do corpo de colaboradores que atua diretamente na BR Alumínio.  

Com base na análise da folha de pagamentos das 3 

(três) requerentes verifica-se que a administração geral do grupo é realizada com 

utilização dos funcionários da BR Alumínio, da seguinte forma: 

 

a) BR3 Comercio de Alumínio EIRELI – EPP 
 

A folha de pagamentos da BR3 (DOC. 6) mostra que a empresa possui apenas 2 

(dois) colaboradores, 1 (um) Auxiliar de Recepção e Expedição 1 (um) Ajudante 

Geral, portanto não há estrutura administrativa e comercial na empresa. Destaca-

se que a receita da empresa em 2017 (até 12/11) foi de R$ 3.685.710,09 (três 

milhões seiscentos e oitenta e cinco mil, setecentos e dez reais e nove centavos) 

– vide demonstrativo de fls. 102 dos autos. 

Verifica-se também, que a empresa operava no mesmo endereço da filial de São 

Paulo da BR Alumínio. 

 

b) VR2 Comercio de Alumínio EIRELI – EPP 
 

A folha de pagamentos da VR2 (DOC. 7) mostra que a empresa possui 7 (sete) 

colaboradores, sendo 5 (cinco) na área operacional, 1 (um) Coordenador de 

Vendas e 1 (um) Analista Administrativo. 
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A empresa operava em unidade separada e faturou em 2017 o valor de R$ 

1.802.280,71 (um milhão oitocentos e dois mil duzentos e oitenta reais e setenta 

e um centavos) - até 12/11/2017 – (vide demonstrativo de fls. 108 dos autos). 

Destaca-se que a empresa possui apenas 1 (um) veículo lançado no ativo 

imobilizado. Não há registro de máquinas e equipamentos para seu 

funcionamento independente. 

 
c) BR Alumínio Indústria e Comercio Ltda. 

 

(i) Verifica-se na folha de pagamentos que a empresa possui 45 (quarenta e 

cinco) colaboradores registrados na Matriz em Cabreúva/SP, sendo 2 

(dois) da área administrativa, 1 (um) da área comercial e o restante em 

áreas diretamente ligadas à produção (DOC. 8). 

Destaca-se que os antigos proprietários da BR3 e da VR2 exercem as 

funções de Gerente de Produção e Gerente Financeiro em Cabreúva/SP. 

 

(ii) Conforme mostra a Ficha Cadastral da JUCESP (DOC. 1), a BR Alumínio 

encerrou as atividades da Filial localizada à Rua Maestro Gabriel Migliori, 

363 em setembro/2017. No entanto, verifica-se na folha de pagamentos 

apresentada (DOC. 9) que 27 (vinte e sete) colaboradores continuam 

trabalhando no mesmo imóvel onde agora estão localizadas as empresas 

BR3 e VR2, sendo 8 (oito) na área operacional, 7 (sete) motoristas, 7 (sete) 

em vendas, 2 (dois) na área administrativa/financeira e 3 (três) porteiros.  

Os motoristas prestam serviços para as 3 (três) Requerentes. Os 

vendedores, apesar de registrados na BR Alumínio, atendem o balcão da 

loja onde são vendidas mercadorias pela BR3. Enfim, resta evidente que 

as Requerentes BR3 e VR2 não poderiam funcionar sem a utilização dos 

colaboradores da BR Alumínio. 
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4- DA INTERDEPENDÊNCIA FINANCEIRA E DOS AVAIS CRUZADOS 

 

Analisando os documentos contidos nos autos e os 

documentos apresentados diretamente à Administração Judicial, verifica-se que há 

interdependência financeira entres as empresas, quais sejam: 

 

a) Duplicatas em Garantia 
 

Duplicatas cujo pagador são VR2 e BR3 estão sendo utilizadas como garantia em 

operações realizadas pela BR Alumínio, conforme comprovam os registros 

anexos (DOC 10). 

 

b) CCB - Cédula de Credito Bancário com avais cruzados 
 

O representante das Requerentes informou à Administração Judicial que as 

empresas BR3 e VR2 figuraram como terceiras garantidoras na CCB emitida pela 

BR Alumínio em favor do Banco Bradesco S.A. (DOC 11), que se encontra listada 

no rol de credores. 

 

c) Contratos de Mútuo entre as Requerentes 
 

Verifica-se que há movimento de caixa entre as empresas, e que as empresas 

desfrutam de um caixa unificado. Este tipo de operação é comum em Grupos 

Empresariais, em especial os de estrutura familiar, como é o caso das 

Requerentes. 

Entende a Administração Judicial que esta prática é saudável, desde que bem 

controlada, pois reduz a necessidade da contratação de empréstimos de 

instituições financeiras com encargos maiores. 

Nesse sentido, a constituição do Grupo Econômico é fundamental para que não 

haja esvaziamento do caixa por meio de fluxo de recursos entre as empresas. 

Mesmo com a constituição do Grupo Econômico, o controle dos empréstimos é 

necessário para que não haja desequilíbrio patrimonial entre as empresas e seus 

sócios, haja vista que eles não têm participação proporcional em todas as 

empresas. 
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Sendo assim, a Administração Judicial solicitou a apresentação dos contratos de 

mútuo anexos (DOC. 12), consolidando o valor das dívidas entre as empresas na 

data do pedido de recuperação judicial, que servirão de base para o controle do 

fluxo de recursos entre as empresas. 

 

 Em face do exposto, a Administração Judicial 

entende que o Grupo Econômico deve ser reconhecido pa ra que a recuperação 

judi cial das Requerentes seja processada de forma unificad a e consolidada .   

 

 

5- DA RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADA 
 
 

Às fls. 110/146, as Requerentes apresentaram a relação 

nominal de credores prevista no inciso III do art. 51 da Lei 11.101/2005 de forma 

conjunta, porém não especificaram qual seria a devedora, exceto nas dividas de mútuo 

entre as empresas. 

As Requerentes esclareceram que a devedora de todas 

as demais dívidas é a BR Alumínio. 

No entanto, em análise preliminar, a Administração 

Judicial verificou que a dívida referente ao processo trabalhista nº 1001518-

73.2017.50.2.0020 ajuizado pelo credor Wily de Santana Damasceno, tem como 

devedora a empresa BR3, conforme podemos verificar na certidão de fls. 60/61. 

 

Em face do exposto, considerando que a relação de 

credores apresentada pelas Requerentes será verificada  pela Administração 

Judicial, nos termos do “caput” do art. 7º da lei 11.101/2005 para posterior 

publicação do edital previsto no § 2º do mesmo artigo, a Administração Judicial 

entende que não há óbice para o deferimento do process amento da recuperação 

judicial das Requerentes. 
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VI- VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS 

 
Após analisar os documentos apresentados pela 

Requerente, apresentamos o quadro de documentos abaixo:  

 

TABELA DE DOCUMENTOS 
Art. 48 - Requisitos 

DOCUMENTO SITUAÇÃO FLS. 

Certidões Distr. Falência, Criminal e Declaração do art. 48, inciso 
IV 

Presente  43/62 

Certidões Distr. Falência, Criminal, Declaração do art. 48, inciso IV 
do Sócio/Controlador 

Presente 64/84 

Art. 51 - Iniciais - Instrução 
DOCUMENTO SITUAÇÃO FLS. 

I - Exposição das Causas Presente 6/14 

II - Demonstrações Contábeis      

      Balanço Patrimonial e DRE´s - últimos 3 exercícios  Presente 
88/94, 97/100 

e 103/106 

      Balancete e DRE Acumulado 2017 Presente 
95/96, 101/102 

e 107/108 

      Fluxo de Caixa - Projeção  Presente 109 

III - Relação de Credores  
Presente com 

ressalva 
112/146 

IV - Relação de Empregados Presente 148/149 

V- Certidão de Regularidade     

      Certidão de Regularidade  
Presente com 

ressalva 
151/156 

      Ato constitutivo  Presente 23/41 

VI - Bens Particulares Sócios e Adm. Presente 158/160 

VII- Extratos Bancários 
Presente 

Parcialmente 
162/240 

VIII- Certidões do Cartório de Protesto  Presente 242/278 

IX- Relação das Ações - Subscritas Pelo Sócio/Administrador Presente 280 
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VII -  RESSALVAS SOBRE DOCUMENTOS ENTREGUES 
 
 

 
a) Relação de Credores (art. 51, inciso III) 

 
As Requerentes apresentaram a relação de credores às fls. 112/146 de forma 

consolidada, porém não especificaram a empresa devedora de cada credor.  

 
Após análise preliminar, a Administração Judicial entende que não há óbice para 

o deferimento do processamento da recuperação judicial. (Vide item V.5 – pag. 21 

deste Relatório) 

 
b) Certidão de Regularidade (art. 51, inciso V) 

 
As Requerentes apresentaram as fichas cadastrais da JUCESP, porém não 

constam cadastradas as últimas alterações societárias das Requerentes BR3 

Comércio de Alumínio e VR2 Comércio de Alumínio.  

 
As Requerentes apresentaram documentos comprovando que os registros das 

alterações estão em andamento. (Vide item IV.2 – pag. 9 deste Relatório) 

 
 

c) Extratos Bancários (art. 51, inciso VII) 
 
Não foram apresentados extratos bancários da Requerente BR3 Comércio de 

Alumínio. 

  
As Requerentes esclareceram que a empresa BR3 não tem movimento bancário, 

haja vista que todos os recebíveis são cedidos para empresas do grupo, sendo 

assim, considerando a interdependência financeira constatada, a Administração 

Judicial entende que não há óbice para o deferimento do processamento da 

recuperação judicial. 
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VIII -   CONCLUSÃO 

 

Após analisar a documentação apresentada pelas 

Requerentes e diligenciar aos respectivos estabelecime ntos, a Administração 

Judicial constatou de forma conclusiva que as Requeren tes operam como Grupo 

Econômico. 

Posto isso, a Administração Judicial recomenda que 

a recuperação judicial das 3 (três) empresas Requeren tes seja processada de 

forma unificada e consolidada . 

 

 
 

IX – ENCERRAMENTO 

 

Nada Mais  - Estando convicto de haver cumprido sua 

missão de forma plena e satisfatória, os signatários dão por encerrado este trabalho e 

submetem este Relatório Preliminar , constante de 24 (vinte e quatro) páginas e 12 

(doze) documentos anexos. 

 

 

São Paulo, 10 de janeiro de 2018. 
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