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I- DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

A empresa Work Plastic Indústria e Comércio 

de Plásticos Eireli protocolizou pedido de recuperação judicial, que tramita por 

este juízo em 25/07/2016 – processo n° 1009945-28.2016.8.26.0068. 

O Ministério Público apresentou manifestação 

às fls.140/144, ressaltando que a inicial não menciona claramente a situação 

patrimonial do Requerente, bem como não demonstra sua viabilidade econômica 

para soerguimento da atividade empresarial, e opinou pela realização de laudo 

pericial acerca da viabilidade econômica da sociedade empresarial. 

Na decisão de fls. 145/150, o MM. Juízo acatou 

a opinião do Ministério Público determinando a emenda da inicial e realização de 

avaliação prévia e urgente, ressaltando, ainda, que: 

 

a) Os dados e demonstrativos contábeis que acompanharam a inicial são 

por demais sintéticos, devendo ser melhor demonstrados analiticamente; 

b) O fluxo de caixa se refere a diminuto intervalo temporal, devendo ser 

demonstrado abrangendo período mais longo, contendo a previsão de 

geração de recursos para solver a dívida pendente; 

c)  A dívida não foi apresentada por inteiro, devendo ser informada sua real 

composição, incluindo os débitos não sujeitos à recuperação judicial; 

d) A recentíssima alteração do quadro societário, com a retirada do sócio 

detentor de 99% do capital social e transformação da sociedade em 

EIRELI é deveras estranha deve ser esclarecida; 

 

Às fls. 163/278, a Requerente emendou a inicial 

e apresentou documentos, os quais foram analisados neste Relatório. 
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II- DOS OBJETIVOS DESTE RELATÓRIO 

 

a) Verificar se os documentos apresentados juntamente com a peça 

inicial emendada preenchem os requisitos previstos no art. 51 da Lei 

11.101/2005. 

b) Examinar os documentos apresentados em relação aos fatos 

enunciados na peça inicial emendada; 

c) Mostrar a posição econômico-financeira histórica da Requerente; 

d) Constatar a correspondência da documentação apresentada com os 

livros fiscais e comerciais; 

e) Constatar se há total juízo de inviabilidade do deferimento 

recuperação judicial; 

f) Apresentar registros fotográficos obtidos em diligência à sede da 

empresa. 

 

 

III- DAS ALEGAÇÕES DA REQUERENTE 

 

A empresa foi fundada em 1985 e atua no ramo 

do industrialização, beneficiamento e comercialização de compostos plásticos e 

emprega 39 colaboradores (fls. 132) 

Na peça inicial a Requerente justifica o pedido 

de recuperação judicial alegando, em síntese, que: 

 

1) Para atender o aumento da demanda pelos produtos por ela fabricados, 

desde 2010 a empresa vem investindo na ampliação da produção; 

2) Com a continuidade do expressivo crescimento, em 2011 a empresa 

investiu em mais uma linha de produção; 
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3) Apesar das conquistas obtidas pela Work Plastic, a partir do 4º trimestre 

de 2014, a economia começou a apresentar os primeiros sinais de 

desaceleração, que restou evidenciada na queda acentuada nas vendas; 

4) Em 2015, com a queda acentuada dos preços, ocorrida devido à recessão 

e aumento da competitividade, a empresa operou com prejuízo, 

comprometendo sua geração de caixa, o que a obrigou a buscar 

financiamento bancário; 

5) Os fatores negativos na economia brasileira, seguido por ações de 

sobrevivência, culminaram na falta de liquidez e na consequente 

incapacidade de honrar suas obrigações com seus credores. 

 

Em virtude dos fatos narrados acima, a Work 

Plastic foi obrigada a tomar medidas para contingenciar a queda de faturamento, 

tais como: 

 

a) Redução de custo de pessoal: nos últimos 12 meses a empresa reduziu 

seu número de funcionários de 100 para 42, buscando adequar seus 

custos à produção;  

b) Mudança de turno de trabalho para horário verde para redução de energia 

elétrica, que corresponde à parte significativa do custo operacional;  

c) Maior controle dos custos de manutenção;  

d) Redução de perdas e reprocessos com utilização de controle de 

qualidade;  

e) Redução de estoques na tentativa de aumentar capital de giro;  

f) Férias coletivas de funcionários e etc.  

g) Renegociação de dívidas e alongamento de prazos a fim de conter a curva 

de endividamento;  

h) Qualificação dos clientes conforme a lucratividade da operação, a fim de 

evitar prejuízo na operação;  

i) Busca de novos mercados através de nomeação de novos representantes 

no interior de São Paulo e Nordeste;  
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j) Planificação orçamentária de modo a garantir a recuperação econômica 

e financeira. 

Em que pese as medidas adotadas, o 

agravamento da crise econômica e política nos anos de 2015 e 2016, os custos 

decorrentes com demissão de pessoal e queda abrupta de faturamento, onerou 

demasiadamente o fluxo de caixa, fazendo com que a Work Plastic deixasse de 

cumprir os compromissos e pagamentos assumidos. 

Ante o exposto, a Work Plastic veio se socorrer 

do presente procedimento recuperacional, por entender ser o meio hábil para 

sanear as dívidas com ampla negociação com os credores, bem como viabilizar 

a continuação das suas atividades. 

 
 

IV- DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS (Art. 51) 

 

 
 

Na tabela abaixo, identificamos os documentos 

apresentados pela Requerente na Inicial e Emenda à Inicial, fazendo as 

ressalvas iniciais quanto aos mesmos. 

No decorrer do trabalho faremos uma análise 

mais detalhada do conteúdo de tais documentos. 

 

 

 

 

DOCUMENTO SITUAÇÃO FLS.

I - Exposição das Causas Presente - Emenda 169/175

        contemplando medidas adotadas para superação da crise Presente - Emenda 175/177

II - Demonstrações Contábeis Presentes - Docs. Emenda 196/213

      Balanço Patrimonial e DRE´s - últimos 3 exercícios Presentes - Docs. Emenda 196/198

           Incluindo balancete de verificação analítico Presentes - Docs. Emenda 199/208

      Balancete e DRE Acumulado 2016 Presentes - Docs. Emenda 196/198

           Incluindo balancete de verificação analítico Presentes - Docs. Emenda 199/208

      Fluxo de Caixa Mensal - até 2021 - Contemplando pgto da dívida Presentes - Docs. Emenda 209/2013

TABELA DE DOCUMENTOS
Art. 51 - Iniciais/Emenda - Instrução
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RESSALVAS e COMENTÁRIOS 

 

 

1. Relação de redores 

 

 

Em processos desta natureza, é fundamental o conhecimento de toda a 

dívida da empresa. O art. 51, III, não limita a apresentação apenas dos 

créditos sujeitos à recuperação judicial, portanto, s.m.j., impostos e outras 

eventuais dívidas extraconcursais devem ser apresentadas na forma 

prevista neste artigo. 

A Requerente apresentou os créditos sujeitos aos efeitos da recuperação 

judicial no pedido inicial (fls. 110/121), e na emenda à inicial, informou a 

dívida tributária (fls. 214/215), porém deixou de informar as eventuais 

dividas extraconcursais. 

A informação faltante foi solicitada à Requerente através do Termo de 

Diligência Inicial (DOC. 1). O documento foi recebido e analisado no item 

VII, iv, pag. 14 deste Relatório. 

 

DOCUMENTO SITUAÇÃO FLS.

III - Relação de Credores Presente - com ressalvas (1) 110/121

      Demonstrativos de obrigações fiscais  e previdenciárias Presentes - Docs. Emenda 214/215

IV - Relação de Empregados Presente 132

V- Certidão de Regularidade - Atos Constitutivos Presente 41

      Ato constitutivo/Ateração consolidada - Transformação em EIRELI Presente - com ressalvas (2) 42/47

      Alteração consolidade - retirada do sócio majoritário Presentes - Docs. Emenda 223/232

VI - Bens Particulares Sócios e Adm Presente - com ressalvas (3) 49

VII- Extratos Bancários Presentes 123/131

VIII- Certidões Cartório Matriz e Filiais Presentes 58/92

IX- Relação das Ações Presente - com ressalvas (4) 133

Certidões Distr. Civel, Criminal Estadual e Federal Empresa e Sócia Presente 52/57

Certidão de Ações trabalhistas em tramitação Presente 95/96

Certidões Distr. Falências, Concordatas, R. Judiciais Empresa e Sócia Presente - vide resssalva (4) 93/94

OUTROS DOCUMENTOS APRESENTADOS (Art. 48)
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2. Atos constitutivos 

 

No caso em tela, identificamos uma transformação de sociedade limitada 

para EIRELI efetuada às vésperas do pedido de recuperação. 

Verificando a ficha cadastral da JUCESP (DOC. 2), podemos observar a 

retirada do sócio Eduardo Nachle Boreggio, que detinha 99% do capital 

da empresa também às vésperas do pedido de Recuperação Judicial. 

Com as iniciais, a empresa apresentou a 9ª alteração contratual, que trata 

da transformação da sociedade empresária para EIRELI, porém deixou 

de apresentar a alteração contratual referente à saída do sócio 

majoritário. 

A alteração social que contempla a retirada do sócio majoritário foi trazida 

aos autos com a Emenda à Inicial (fls. 223/231). 

A Requerente junta também alteração contratual referente a uma 

mudança na composição societária datada de 29/10/2015 (fls. 216/222). 

O documento foi protocolado na JUCESP, porém processo retornou com 

exigências (fl. 222), e a Requerente não deu continuidade ao registro. 

Esclarecimentos sobre as condições da retirada do sócio majoritário 

foram apresentados na Emenda à Inicial, e analisados no item VII, viii, 

pag. 16 deste Relatório. 

 

 

3. Bens particulares dos sócios e administradores 

 

Verificamos que o sócio retirante e a sócia remanescente são sócios em 

mais de uma empresa, além da participação detida na própria 

Requerente. 
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Também solicitamos informações a respeito das referidas empresas e 

esclarecimentos quanto ao envolvimento das mesmas com a Requerente 

e seus sócios. (Termo de Diligência – DOC. 3) 

Os esclarecimentos prestados pela Requerente – DOC. 4 anexo, foram 

analisados no item VIII, 2, pág. 20 deste Relatório. 

 

 

4. Relação de Ações Judiciais em andamento.  

 

Não constaram na relação apresentada as ações da Fazenda Pública 

relacionadas na certidão apresentada à fl. 54 dos autos. 

Verificamos que depois da emissão das certidões apresentadas nos 

autos, duas ações de execução de título extrajudicial foram ajuizadas, 

processos n° 1008909-48.2016.8.26.0068 (4ª Vara Cível) e n° 1010231-

06.2016.8.26.0068 (2a vara cível), bem como foram ajuizados dois 

pedidos de falência, processos n° 1010160-04.2016.8.26.0068 e n° 

1010183-47.2016.8.26.0068, que tramitam pela 4° Vara Cível, todos nesta 

Comarca.  

 

 

V- DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS ATRAVÉS DE TERMO DE  

     DILIGÊNCIA (termos de diligência – DOCS. 1 e 5) 

 

Além dos documentos apresentados pela 

Requerente no pedido inicial e na Emenda à Inicial, solicitamos diversos 

documentos complementares através do Termo de Diligência – DOC. 1, como 

segue: 
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 Balancetes mensais e DREs referente aos meses de janeiro a julho de 

2016; 

 Relatório analítico da Folha de Pagamentos de janeiro a julho de 2016; 

 Livros contábeis e declarações referente aos exercícios de 2013 a 2015; 

 Extratos bancários de todas as instituições financeiras desde janeiro/2016 

até a presente data; 

 Extrato analítico de eventuais créditos extraconcursais; 

 

Depois de efetuada a diligência à sede da 

empresa Requerente e análise prévia dos primeiros documentos entregues, 

através do Termo de Diligência anexo – DOC. 5, foi reiterada a solicitação de 

documentos faltantes e solicitados os seguintes documentos adicionais 

documentos: 

 

 Documentos comprobatórios do atual estado de saúde do sócio retirante; 

 Extrato Bancário da conta corrente mantida junto ao Banco Daycoval. 

 

 

 

VI- DOS ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS ATRAVÉS DE TERMO DE 

      DILIGÊNCIA (termos de diligência – DOCS. 6 e 7) 

 

 

Além dos esclarecimentos solicitados pelo MM. 

Juízo, verificamos que existem diversas empresas que gravitam em torno da 

Requerente, em cuja composição societária constam ou constaram o sócio 

retirante e/ou a sócia remanescente. 

Através do Termo de Diligência anexo – DOC. 

6, solicitamos esclarecimentos sobre a relação da Requerente com as seguintes 

empresas: 
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1. RDB PRODUTOS POLIVINILICOS LTDA (JUCESP – DOC. 7) 

 

Discorrer sobre a recente alteração contratual de entrada da Sra. Eliane 

na sociedade, contemplando o fato de que a participação não consta da 

relação de bens da Sócia; 

 

2. PVMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (JUCESP – 

DOC. 8) 

 

3. POLYEXCEL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOSTOS 

POLIMERICOS LTDA (JUCESP – DOC. 9) 

 

 

Depois de analisar os documentos 

apresentados, especialmente os demonstrativos contábeis, os extratos 

bancários e o relatório analítico da folha de pagamentos, os seguintes 

esclarecimentos adicionais foram solicitados através de novo Termo de 

Diligência anexo – DOC. 10: 

 

 Informar a natureza e a origem do lançamento do “Realizável a longo 

prazo” do Balancete de Verificação Analítico de julho de 2016, contido na 

conta “Créditos com Partes Relacionadas”, referente ao crédito de R$ 

2.415.269,16 que a empresa tem junto ao antigo sócio Sr. Eduardo Nachle 

Boreggio; (fl. 201); 

 Informar a origem do lançamento de “Provisão para devedores” contido 

no Realizável a longo prazo, que não existia em 2013, 2014 e 2015, 

surgindo apenas em maio de 2016, conforme mostra o relatório de 

Demonstrações Patrimoniais 2016; 

 Considerando os extratos bancários apresentados, esclarecer o 

relacionamento da Requerente com a empresa Plastcom Indústria e 

Comércio de Plásticos Ltda., de propriedade de Henrique Boreggio Neto 

e Marcia Iara Nachle Boreggio (JUCESP DOC .11). 
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VII- DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS  

 

i. BALANÇOS, BALANCETES E DREs 

 

A Requerente apresentou às fls. 196/208 os demonstrativos contábeis 

analíticos, conforme solicitado. 

A empresa possui Contabilidade Interna bem estruturada e utiliza um bom 

sistema contábil (Cognos), onde estão registrados os movimentos e 

lançamentos contábeis que compõe os livros da empresa. 

Em uma análise perfunctória podemos aferir que as Demonstrações 

Financeiras refletem a situação patrimonial da empresa. 

Ainda assim, solicitamos esclarecimentos a respeito do lançamento de 

“Provisão para devedores realizado em maio de 2016, conforme mostra 

o relatório de Demonstrações Patrimoniais 2016. Não identificamos 

lançamentos similares em exercícios anteriores. 

Identificamos um lançamento na conta “Créditos com Partes 

Relacionadas”, referente ao crédito de R$ 2.415.269,16 que a empresa 

tem junto ao antigo sócio Sr. Eduardo Nachle Boreggio; (fl. 201) e 

solicitamos esclarecimentos. 

A análise dos esclarecimentos prestados encontra-se no item VIII, 3, pag. 

24 deste Relatório. 

  

ii. DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA E SPED FISCAL 

 

Foram analisadas as declarações/informações fiscais apresentadas pela 

Requerente. 

Encontramos diferença não significativa na Declaração DIPJ relativa ao 

exercício de 2013 apresentada pela empresa.  
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As informações lançadas no SPED fiscal referentes aos exercícios de 

2014 e 2015 foram analisadas e apresentam resultados convergentes 

com os Demonstrativos Contábeis apresentados pela empresa.  

Os documentos analisados não foram juntados a este relatório, pois 

juntos somam um total de aproximadamente 20.000 folhas.  A cópia digital 

dos documentos está disponível para consulta digital mediante 

agendamento ou solicitação prévia. 

 

 

iii. RELATÓRIOS DE POSIÇÃO DE ESTOQUES 

 

Embora tenham sido encontradas divergências, considerando o ciclo de 

produção inferior a 30 dias, o estoque atual está compatível as projeções 

atuais da empresa. 

 

 

RECOMENDAÇÃO 

 

A empresa faz inventário anualmente. Contudo, devido às divergências 

encontradas e levando em conta a delicadeza da situação econômica, 

bem como considerando a necessidade de controle detalhado dos níveis 

de estoque durante a reocupação Judicial, recomendamos que se 

proceda o inventário de imediato. 

  

Os relatórios de posição de estoque não foram juntados por conterem um 

grande número de folhas. A cópia digital dos documentos está disponível 

em nosso escritório para consulta mediante agendamento prévio. 
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iv. CRÉDITOS NÃO SUJEITOS AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL 

 

Conforme relatado no item IV, 1, pag. 7 deste Relatório, a Requerente 

apresentou a relação de credores às fls. 110/121 e os demonstrativos de 

obrigações fiscais e previdenciárias às fls. 214/215. 

O detalhamento da dívida não sujeita aos efeitos da recuperação judicial 

foi apresentado na planilha de “Controle de Empréstimos e 

Financiamentos” – DOC. 12 anexo (coluna denominada BNDES).  

 

Considerando todos os valores informados, a dívida da Requerente pode 

ser demonstrada da seguinte forma:  

 

PERFIL DA DÍVIDA 
CLASSIFICAÇÃO VALOR % 

Credores Trabalhistas - Classe I 125.087 0,53% 

Credores c/ Garantia Real - Classe II 0 0,00% 

Credores Quirografários - Classe III 14.462.443 61,70% 

Credores Micro e Peq. Porte - Classe IV 317.522 1,35% 

Obrigações Previdenciárias – não sujeita  983.312 4,19% 

Obrigações Fiscais – não sujeita 3.173.111 13,54% 

Bancos - Garantia Fiduciária – não sujeita 4.379.668 18,68% 

VALOR TOTAL DA DÍVIDA  23.441.143 100,00% 

 

Divida sujeita aos efeitos da RJ 14.905.052 63,59% 

Dívida NÃO sujeita aos efeitos da RJ 8.536.091 36,41% 
 Valores expressos em reais (R$) 

 

 

v. FLUXO DE CAIXA PROJETADO 

 

Às fls. 209/213 a Requerente apresentou o Fluxo de Caixa projetado para 

os próximos 5 anos, contemplando a geração de recursos para 

pagamento da dívida. 
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O fluxo de caixa foi desenvolvido por consultoria especializada, que foi 

contratada para prestar serviços de planejamento e gestão à Requerente. 

(contratos – DOC. 13 e 14). 

Considerando o valor projetado para pagamento da dívida e o fluxo 

líquido do período, a empresa contempla o pagamento do valor total da 

dívida, sem levar em conta eventuais descontos e carências para início 

dos pagamentos, usuais em muitos planos de recuperação judicial. 

 

 

vi. FOLHA DE PAGAMENTOS 

 

Analisando os relatórios analítico de folha de pagamentos referentes ao 

período compreendido entre janeiro de 2016 e julho de 2016, verificamos 

que o pró-labore dos sócios, até junho/16 era de R$ 4.413,20. (Quatro mil 

quatrocentos e treze reais e vinte centavos) 

No entanto, depois da retirada do sócio majoritário observamos o 

aumento do pró-labore da sócia remanescente para valor de R$ 

11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 

Deixamos de juntar os relatórios analíticos da folha de pagamentos, por 

se tratar de grande volume de documentos. A cópia digital dos 

documentos está disponível para consulta digital mediante agendamento 

ou solicitação prévia. 

 

vii. EXTRATOS BANCÁRIOS 

 

A análise preliminar dos extratos bancários disponíveis do período de 

janeiro de 2016 até a presente data, revelou que os sócios vinham 

retirando valores superiores ao valor do pró-labore constante na folha de 

pagamentos (DOC. 15). 
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Esta prática é comum em empresas do porte da Requerente, 

considerando a distribuição antecipada de lucros, porém no caso em tela 

a empresa não vinha apresentando lucro. Será necessário que a 

Administração Judicial a ser nomeada exija e acompanhe a retificação 

contábil, inclusive propondo eventuais ressarcimentos ou reembolsos; 

Durante a análise dos extratos verificamos também pagamentos 

pagamento efetuados e depósitos recebidos da empresa PVMIX Indústria 

e Comercio de Plásticos Ltda, depósitos recebidos da empresa Polyexcel 

Industria e Comercio de Compostos Poliméricos Ltda. Também 

constatamos movimentações para um irmão do sócio retirante Sr. 

Rodrigo Nachle Boreggio (atual sócio da Polyexcel) e para o Sr. Henrique 

Boreggio, sócio da empresa Plastcom Indústria e Comércio de Plásticos 

Ltda., conforme mostram as planilhas de verificação apresentadas no 

DOC. 16 anexo. 

Os esclarecimentos apresentados pela Requerente foram analisados no 

item VIII, 2, pag. 20 deste Relatório. 

Deixamos de juntar os extratos bancários, por se tratar de grande volume 

de documentos. As cópias físicas e/ou digitais dos documentos estão 

disponíveis em nosso escritório para consulta mediante agendamento 

prévio. 

 

 

viii. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS COM A RETIRADA DO SÓCIO 

MAJORITÁRIO 

 

No caso em tela, identificamos uma transformação de sociedade limitada 

para EIRELI efetuada às vésperas do pedido de recuperação judicial. 

Verificando a ficha cadastral da JUCESP (DOC. 2), pudemos observar a 

saída do sócio Eduardo Nachle Boreggio, que detinha 99% do capital da 

empresa às vésperas do pedido de Recuperação Judicial, em 23/05/2016. 
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Com as iniciais, a empresa apresentou a 9ª alteração contratual, que trata 

da transformação da sociedade empresária para EIRELI, porém deixou 

de apresentar a alteração contratual referente à saída do sócio 

majoritário, Sr. Eduardo Nachle Boreggio. 

A alteração social que contempla a retirada do sócio majoritário, foi trazida 

aos autos com a Emenda à Inicial (fls. 223/231). 

A Requerente junta também uma alteração contratual referente a uma 

mudança composição societária datada de 29/10/2015 (fls. 216/222). O 

documento foi protocolado na JUCESP. O processo retornou com 

exigências (fl. 222), porém a Requerente não deu continuidade ao 

registro. 

A cessão e transferência das cotas foi efetuada a título oneroso, conforme 

consta na cláusula 1 da 8ª alteração contratual, que contempla a retirada 

do sócio majoritário. 

Os esclarecimentos apresentados pela Requerente foram analisados no 

item VIII,1, pág. 18 deste Relatório. 

 

 

VIII- DA ANÁLISE DOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA REQUE- 

        RENTE 

 

 

Às fls. 163/195 a Requerente emenda a Inicial, 

explicando detalhadamente os motivos que levaram a empresa à atual situação 

econômico-financeira, bem como descreve as ações que têm sido tomadas para 

a recuperação e manutenção do negócio. Apresenta, ainda, os esclarecimentos 

aos questionamentos do MM. Juízo. 
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1. QUANTO A RETIRADA DO SÓCIO EDUARDO N. BOREGGIO. 

 

 

Foi apresentado justificativa de que a sócia Sra. Eliana Valéria dos 

Santos participa da gestão da empresa desde 2010, quando ingressou 

na sociedade. 

A cessão de 1% das quotas foi uma demonstração de reconhecimento e 

retribuição pelo trabalho realizado pela Sra. Eliana, que era colaboradora 

da Requerente desde 2005. 

Como forma de demonstrar que a transferência de parte das cotas havia 

sido anteriormente planejada, a Requerente apresentou o contrato 

protocolado na JUCESP em dezembro de 2015, através do qual foram 

cedidas e transferidas as cotas para a sócia Sra. Eliane, elevando sua 

participação para 50% do capital. Essa alteração não foi levada a registo 

por conta de exigências da JUCESP. 

Segundo a Requerente, apesar da cessão total de suas quotas, o sócio 

retirante continua exercendo as mesmas atividades na empresa, como 

prestador de serviços na área comercial, em contato com credores e 

clientes.  

Esclarece, ainda, que ele continua sendo o principal coobrigado das 

operações financeiras, como avalista, fiador e/ou devedor solidário e, 

caso necessário, está disposto a reintegrar o quadro social da empresa. 

Por fim, informou que no momento o sócio retirante não goza de boa 

saúde. A decisão de mantê-lo fora do processo de recuperação é para 

preservação de sua saúde e para afastá-lo dos desgastes e pressões 

durante o processo de recuperação judicial. 
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OPINIÃO 

 

Em diligencia à sede da empresa, tivemos a oportunidade de verificar que 

a sócia remanescente realmente participa da operação da empresa, 

conhece os dados financeiros históricos, bem como conhece 

detalhadamente o processo produtivo da empresa. 

Entendemos também, que a retirada do sócio não o exime das 

responsabilidades assumidas como garantidor dos contratos de 

financiamento. 

Outrossim, em nada adianta a retirada do sócio no caso de eventual 

convolação em falência, pois com a fixação do termo da falência em até 

90 dias anteriores à data do pedido de recuperação judicial, ou da dada 

do primeiro protesto, a alteração contratual perderia seu efeito e o sócio 

retirante responderá com seu patrimônio se provada a solidariedade ou 

subsidiariedade ou eventual crime falimentar. 

De qualquer forma, em melhor consonância a diversos princípios de 

melhor transparência, aplicáveis à Recuperação Judicial, entendemos 

ser necessária a apresentação da relação de bens do sócio retirante, 

para que a administração judicial a ser eventualmente nomeada possa 

verificar e prevenir eventual esvaziamento de patrimônio durante o 

processo de recuperação judicial. 

Além disso, em nosso entendimento, a administração judicial a ser 

nomeada deve supervisionar os pagamentos feitos ao sócio retirante, ora 

prestador de serviço, de forma que não seja ultrapassado o valor do 

último pró-labore registrado de R$ 4.413,20 (Quatro mil quatrocentos e 

treze reais e vinte centavos). 

Face ao exposto, desde que sejam tomadas as providências acima 

sugeridas, em nosso entendimento, s.m.j. a retirada do sócio não seria 

óbice para o deferimento do processamento da recuperação judicial. 
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2. QUANTO AO RELACIONAMENTO ENTRE AS EMPRESAS NAS QUAIS 

PARTICIPAM OU PARTICIPARAM OS SÓCIOS E FAMILIARES. 

 

a. RDB Produtos Polivinílicos Ltda. 

 

Esclarece a Requerente que a empresa teve como sócios os Sr. 

Eduardo N. Boreggio (sócio retirante) e seu irmão Sr. Rodrigo N. 

Boreggio. Foi inicialmente através da RDB que os sócios participaram 

do quadro social da Requerente. (JUCESP - DOC. 7) 

Informou também a Requerente que esta empresa se encontra 

inativa, que não possui ativos, mas possui parcelamento de débitos 

fiscais e, portando, não pode ser encerrada.  

Alega que a Sra. Eliana (sócia remanescente da Requerente), se 

mostrou interessada na empresa com expectativa de ativá-la, 

contudo o plano não avançou devido aos problemas financeiros. Com 

a solução dos problemas financeiros a empresa deverá ser 

incorporada à Work Plastic. 

 

ANÁLISE 

 

Em que pese a inatividade da RDB, a eventual incorporação da 

empresa à Requerente, traria aumento no passivo e, 

consequentemente prejuízo aos credores. 

A verificação preliminar dos extratos bancários da Requerente não 

identificou nenhuma transferência de recursos entre as partes, no 

período analisado (janeiro de 2016 até a presente data). 
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OPINIÃO 

 

Quanto a incorporação da empresa na Work Plastic, entendemos que 

esta somente poderá ocorrer depois da quitação da dívida fiscal com 

recursos próprios da RDB ou de seus sócios. 

No entanto, desde que não ocorra pagamentos do parcelamento de 

impostos com caixa da Requerente, s.m.j., entendemos que o elo 

entre as empresas, através da sócia comum, não é óbice para o 

deferimento do processamento da recuperação judicial. 

 

b. PVMIX Industria e Comercio de Plástico Ltda. 

 

Apesar de constituída pelo Sr. Eduardo (sócio retirante da 

requerente), atualmente não há relação societária com a requerente. 

Além disso, a PVMIX atua no mercado de polímeros, diferente do 

mercado onde atua a Requerente. 

Atualmente, o único elo entre as empresas é que esta vem, 

precariamente, intermediando as compras de matéria prima, como 

forma de suprir a ausência de crédito da Requerente. 

 

ANÁLISE 

 

A PVMIX realmente atua em mercado diferente da Requerente, 

produzindo polímeros para a fabricação de vidros blindados. 

Na análise prévia dos extratos bancários, encontramos movimento 

bancário compatível com o fornecimento de matéria prima informado 

pela Requerente. (DOC. 16) 
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OPINIÃO 

 

Em nossa opinião, s.m.j, a relação entre as empresas não obsta o 

deferimento do processamento da recuperação judicial, mas a 

Administração Judicial a ser nomeada deverá supervisionar as 

operações de intermediação de compra de matéria prima. 

 

 

c. Polyexcel Indústria e Comércio de Compostos Poliméricos Ltda. 

 

Esclarece a Requerente que a empresa foi fundada pelo Sr. Eduardo 

(sócio retirante da Requerente) em 2011. Insatisfeito com o 

investimento o Sr. Eduardo transferiu a totalidade de suas cotas para 

seu irmão, Sr. Rodrigo N. Boreggio. 

Alegou a requerente que a empresa trabalha com comercialização 

de produtos químicos direcionados ao mercado de polímeros, que é 

diferente do mercado onde atua a Requerente. 

 

ANÁLISE 

 

Na análise prévia dos extratos bancários da Requerente, 

encontramos movimentação de pagamentos e recebimentos entre 

Polyexcel e Work Plastic no primeiro semestre do ano.  

Também encontramos depósitos efetuados na conta do irmão do 

sócio retirante, Sr. Rodrigo, também sócio da Polyexcel, entre 

fevereiro e abril. (DOC. 16) 

Os esclarecimentos prestados pela Requerente não justificaram tais 

movimentos. 
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Em ambos os casos, considerando o período analisado, o 

desembolso da Requerente foi maior do que os recebimentos, porém 

os movimentos não são característicos de esvaziamento de caixa. 

 

OPINIÃO 

 

Há necessidade de esclarecimento adicional sobre estes 

movimentos, especialmente aqueles efetuados na conta corrente do 

banco Daycoval, no final de julho e início de agosto. 

 

Os movimentos não são característicos de esvaziamento de caixa, 

portanto, s.m.j., a existência destes movimentos não deve obstar o 

deferimento do processamento da recuperação judicial. 

 

d. Plastcom Indústria e Comércio de Plásticos Ltda  

 

Esclarece a Requerente que a empresa pertence aos pais do Sr. 

Eduardo N. Boreggio, e não tem qualquer relacionamento com a 

Work Plastic. 

 

 

ANÁLISE 

 

Na verificação dos extratos bancários, não encontramos nenhum 

depósito na conta da Plastcom, porém foram verificados diversos 

depósitos na conta do sócio Henrique Boraggio, genitor do Sr. 

Eduardo (sócio retirante da Requerente). Entre o mês de janeiro e 

agosto do corrente, os depósitos totalizaram R$ 81.710,00 (oitenta e 

um mil setecentos e dez reais). (DOC. 16) 
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Não foram prestados esclarecimentos quanto aos referidos 

depósitos. 

 

OPINIÃO 

 

Há necessidade de esclarecimento adicional sobre os movimentos 

recentes de pagamento para a empresa Polyexcel, especialmente os 

efetuados através da conta corrente do banco Daycoval no final de 

julho e início de agosto. 

 

Os movimentos não são característicos de esvaziamento de caixa, 

portanto, s.m.j., a existência destes movimentos não deve obstar o 

deferimento do processamento da recuperação judicial. 

 

3. CRÉDITO DA REQUERENTE JUNTO AO SÓCIO RETIRANTE 

LANÇADO NO “REALIZAVEL A LONGO PRAZO”, PRÓ-LABORES E 

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 

 

Depois de analisarmos os documentos 

apresentados inicialmente, solicitamos esclarecimentos adicionais através de 

novo Termo de Diligência anexo – DOC. 10. 

 

Esclarece a Requerente no DOC. 17 anexo, que trata-se de valor 

referente a distribuição de lucros nos anos de 2013, 2014 e 2015. Porém, 

a empresa não auferiu lucro e, consequentemente, o valor foi registrado 

como empréstimo devido pelo Sr. Eduardo à Requerente. 

Informou também a Requerente, que está sendo negociada uma 

composição para pagamento da referida dívida. 
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ANÁLISE 

 

Verificamos nos extratos bancários que tais retiradas realmente vinham 

ocorrendo, não só a favor do sócio retirante, como também a favor da 

sócia remanescente. 

No período analisado, muito embora tenhamos encontrado também 

depósitos feitos pela sócia na conta da empresa, a sócia ficou devedora 

da empresa. 

 

OPINIÃO 

 

Os valores das retiradas da sócia remanescente devem ser verificados e 

lançados na contabilidade, como foi feito com o sócio retirante. 

A Administração Judicial eventualmente nomeada deverá supervisionar 

esta conta e estes movimentos, bem como controlar pagamentos feitos 

aos sócios remanescente e retirante (ora prestador de serviços), 

mantendo-os nos mesmos níveis aqueles registrados na folha de 

pagamentos referente de junho de 2016. 

Entendemos que as retiradas efetuadas pelos sócios, em primeira análise 

não foram feitas de forma delinquente, com o propósito de esvaziar o 

caixa da empresa, portanto, s.m.j., não devem obstar o deferimento do 

processamento da recuperação judicial. 

 

IX- DA DILIGÊNCIA À SEDE DA EMPRESA 

 

O Signatário esteve na sede da empresa, onde 

se reuniu com a sócia, Sr. Eliane, o contador interno, Sr. Ricardo, o advogado, 

Dr. Thierry e os consultores da AALC Consultoria, Sr. Paulo Eduardo e Sr. Paulo 

André. 
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Foram apresentados parte dos documentos 

solicitados no 1° Termo de Diligência, bem como foram mostradas as ações que 

vem sendo tomadas para reestruturar e recuperar a empresa. 

A sócia, Sra. Eliana, percorreu as instalações 

com o signatário e explicou sobre o sistema produtivo. 

Na mesma oportunidade foram registradas as 

seguintes fotografias: 

 

 

ÁREA EXTERNA – 2 GALPÕES 

  

  

 

GALPÃO DA FABRICA – ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA 
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GALPÃO DA FÁBRICA – PRODUTOS ACABADOS 
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GALPÃO DA FÁBRICA – PRODUÇÃO 

  

  

  

  

GALPÃO ARMAZEM – MATÉRIA PRIMA / PEÇAS / ETC. 
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LABORATÓRIOS 

  

  

ESCRITÓRIOS 
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X-   DA ANÁLISE DOS RESULTADOS HISTÓRICOS  

 

Com o objetivo de verificar se os resultados da 

Requerente refletem as causas que a levaram à atual condição econômico-

financeira narradas na inicial, apresentamos uma análise comparativa dos 

resultados dos anos de 2013, 2014 e 2015. 

 

1. RECEITA OPERACIONAL (sem IPI) 

 

RECEITA BRUTA DE 
VENDAS 

 

 
 

   

Ano Valor     

2013 69.666      

2014 64.302      

2015 62.902      

Valores em R$ 1000     

     

      

      

      
 

 O gráfico apresenta redução expressiva no volume de vendas do 

período, desde 2013. 

 

 

2. IMPOSTOS SOBRE VENDAS / DEDUÇÕES DA RECEITA  

 

IMPOSTOS SOBRE 
VENDAS 

 

 
 

   

Ano Valor 
    

2013 15.997      

2014 15.769      

2015 14.716      

Valores em R$ 1000     
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3. RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL 

 

RECEITA LÍQUIDA 
OPERACIONAL 

 

 
 

   

Ano Valor     

2013 53.669      

2014 48.533      

2015 48.186      

Valores em R$ 1000     

      

      

      

      

      

      

 

 Verifica-se queda constante na receita líquida no período analisado. 

 

 

4. CUSTO DO PRODUTO VENDIDO  

 

CUSTO DO PRODUTO 
VENDIDO 

 

 
 

   

Ano Valor     

2013 46.617      

2014 44.012      

2015 44.879      

Valores em R$ 1000     
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5. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 

LUCRO BRUTO 
 

 
 

   

Ano Valor     

2013 7.053      

2014 4.521      

2015 3.308      

Valores em R$ 1000     

MARGEM BRUTA     

Ano Valor     

2013 10,12%     

2014 7,03%     

2015 5,26%     

      
 

 Houve queda significativa na margem bruta no período, convergindo 

com o relatado na inicial; 

 Muito embora a receita tenha permanecido praticamente estável em 

2015, o custo do produto vendido teve aumento significativo, refletindo 

na redução da margem bruta. 

 

6. DESPESAS OPERACIONAIS 

 

DESPESAS 
OPERACIONAIS 

 

 
 

   

Ano Valor     

2013 5.363      

2014 5.832      

2015 7.242      

Valores em R$ 1000     

      

      

      

      

      

      
 

 Houve aumento significativo nas despesas operacionais, provocado, 

principalmente, pelas despesas financeiras. 
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7. DESPESAS FINANCEIRAS 

 

DESPESAS 
FINANCEIRAS 

 

 
 

   

Ano Valor     

2013 2.117      

2014 2.431      

2015 3.268      

Valores em R$ 1000     

      

      

      

      

      

 Há crescimento expressivo nas despesas financeiras, convergindo com 

o relatado na inicial. 

 

 

8. RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL 

RESULTADO ANTES 
DO IRPJ E CSLL  

 

 
 

   

Ano Valor     

2013 1.690      

2014 -1.311      

2015 -3.934      

Valores em R$ 1000     

      

RESULTADO ANTES 
DO IRPJ E CSLL      

Ano Porcentual     

2013 2,43%     

2014 -2,04%     

2015 -6,25%     

 

 Conforme narrado nas iniciais, houve queda significativa na margem de 

lucro da empresa;   
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 Desde 2014 a empresa tem apresentado prejuízo. 

 

 

XI- DA ANÁLISE DOS BALANÇOS APRESENTADOS 

 

Apresentamos abaixo os indicativos básicos 

obtidos através da análise dos balanços apresentados referentes aos exercícios 

de 2013, 2014 e 2015. 

 

1- LIQUIDEZ CORRENTE 

 

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

em um determinado momento. O cálculo é efetuado através da divisão do 

Ativo Circulante pelo Passivo Circulante. O resultado indica o porcentual 

da dívida de curto prazo que a empresa é capaz de pagar naquele 

momento. 

 

LIQUIDEZ CORRENTE 

Ano 
Ativo 

Circulante 
Passivo 

Circulante 
ÍNDICE 

2013 11.588  9.243  125% 

2014 10.339  12.636  82% 

2015 8.315  13.988  59% 

* Valores em R$ 1000   
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 O índice de liquidez vem caindo aceleradamente desde 2013.  

 

 

2- LIQUIDEZ GERAL 

 

 Demonstra a capacidade de pagar obrigações no longo prazo medida em 

um determinado momento. O cálculo é efetuado através da divisão da 

Disponibilidade Total (ativo circulante + ativo não circulante) dividido pelo 

Total Exigível (passivo circulante + passivo não circulante). O resultado 

indica o porcentual da dívida total de longo prazo que a empresa é capaz 

de pagar no longo prazo. 

 

LIQUIDEZ GERAL 

Ano 
Total 

Disponível  
Total Exigível ÍNDICE 

2013 21.011  15.834  133% 

2014 23.014  18.617  124% 

2015 22.800  21.053  108% 

* Valores em R$ 1000   
 

 

 

 A liquidez geral da empresa vem caindo desde 2013, com queda mais 

significativa em 2015, convergindo como as alegações da inicial. 
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3- CAPITAL DE GIRO  

 

 É o capital próprio que, efetivamente, está disponível para alimentar as 

próximas operações da empresa. É apurado através da diferença entre o 

ativo circulante e passivo circulante.  

 

CAPITAL DE GIRO 

Ano 
Ativo 

Circulante 
Passivo 

Circulante 
VALOR 

2013 11.588  9.243  2.345  

2014 10.339  12.636  -2.297  

2015 8.315  13.988  -5.673  

* Valores em R$ 1000     
 

 

 

 A empresa vem operando desde 2014 com capital de giro negativo, 

mostrando a necessidade de utilização de linhas de crédito bancário 

para financiar a operação; 

 

 O crescimento da necessidade de capital reflete no aumento do custo 

financeiro da operação, conforme apresentado no item IV, “7”. Acima; 

 

 Os resultados acima convergem com as alegações da peça inicial. 
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4- ENDIVIDAMENTO TOTAL 

 

 

 Quociente de Participação de Capitais de Terceiros – Sobre os Recursos 

Totais – (Debt Ratio). Informa o grau de comprometimento total do 

patrimônio da empresa. É calculado pela divisão do Total Exigível (passivo 

circulante + passivo não circulante) pelo Total Exigível + Patrimônio 

Líquido da empresa. 

 

 

ENDIVIDAMENTO TOTAL 

Ano Total Exigível 
Total Exigível + 

PL 
ÍNDICE 

2013 15.834  21.011  75% 

2014 18.617  23.014  81% 

2015 21.053  22.800  92% 

* Valores em R$ 1000     

 

 

 

 

 Verificamos através dos porcentuais obtidos acima que o 

endividamento total da empresa vem crescendo, comprovando a 

utilização de capital de terceiros na operação desde 2013; 
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XII-   DO PERFIL DA DÍVIDA DA REQUERENTE  

 

Apresentamos abaixo o perfil da dívida, 

considerando as informações apresentadas na relação de credores que 

acompanhou a inicial, somadas aos débitos fiscais e previdenciários 

apresentados na emenda à inicial e somadas com a dívida bancária 

extraconcursal apresentada à perícia: 

 

PERFIL DA DÍVIDA 
CLASSIFICAÇÃO VALOR % 

Credores Trabalhistas - Classe I 125.087 0,53% 

Credores c/ Garantia Real - Classe II 0 0,00% 

Credores Quirografários - Classe III 14.462.443 61,70% 

Credores Micro e Peq. Porte - Classe IV 317.522 1,35% 

Obrigações Previdenciárias 983.312 4,19% 

Obrigações Fiscais 3.173.111 13,54% 

Bancos - Garantia Fiduciária 4.379.668 18,68% 

VALOR TOTAL DA DÍVIDA  23.441.143 100,00% 

    

Divida sujeita aos efeitos da RJ 14.905.052 63,59% 

Dívida NÃO sujeita aos efeitos da RJ 8.536.091 36,41% 

 

 

XIII-   DOS DOCUMENTOS UTILIZADOS 

 

 

Para a elaboração deste Relatório prévio foram 

utilizados os documentos constantes nos autos do processo, os solicitados pela 

perícia através de Termos de Diligência, além dos documentos obtidos pela 

perícia em pesquisas junto à JUCESP, como segue: 

 

DOC. 1 – Termo de Diligência Inicial – Solicitação de Documentos 
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DOC. 2 – Ficha Cadastral JUCESP – Work Plastic 

DOC. 3 – Termo de Diligência – Solicitação de Esclarecimentos Iniciais 

DOC. 4 – Esclarecimentos Prestados pela Requerente 

DOC. 5 – Termo de Diligência – Solicitação de Documentos Adicionais 

DOC. 6 – Termo de Diligência – Solicitação Esclarecimentos Adicionais 

DOC. 7 – Ficha Cadastral JUCESP – RDB 

DOC. 8 – Ficha Cadastral JUCESP – PVMIX 

DOC. 9 – Ficha Cadastral JUCESP – Polyexcel 

DOC. 10 – Termo de Diligência – Solicitação de Esclarecimentos Adicionais 

DOC. 11 – Ficha Cadastral JUCESP – Plastcom 

DOC. 12 – Extrato Analítico dos Créditos Bancários contendo os extraconcursais 

DOC. 13 – Contrato de Consultoria – Gestão de Recursos Humanos 

DOC. 14 – Contrato de Consultoria – Minuta – Reestruturação Econ.-Financeira 

DOC. 15 – Verificação de Extratos – Movimentações com sócios 

DOC. 16 – Verificação de Extratos – Mov. c/ empresas e pessoas relacionadas 

DOC. 17 – Esclarecimentos Complementares prestados pela Requerida 

 

 

 

 

XIV-   DA CONCLUSÃO  

 

Depois de diligenciar a sede da Requerente, 

conhecer as pessoas e empresas envolvidas no processo de reestruturação e 

recuperação da empresa, e analisarmos os documentos e informações, 

concluímos com opinião de que todos os requisitos do Artigo 51 da Lei 

11.101/06 foram preenchidos, e recomendamos o deferimento do 

processamento da Recuperação Judicial, com as seguintes observações e 

ressalvas: 
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 Os pagamentos da remuneração de sócios e ex-sócios (ainda que na 

qualidade de prestadores de serviço) sejam limitados aos valores 

máximos expostos no item VII, viii do presente relatório, ou seja, aqueles 

informados em Folha de Pagamentos em junho de 2016; 

 

 Seja determinada a requerente apresente a relação de bens do sócio 

retirante, como demonstração de boa fé, ou em caso de recusa do sócio 

retirante, que imediatamente informe a Administração Judicial a ser 

nomeada; 

 

 Sejam realizados todos os ajustes contábeis sugeridos no presente 

relatório, s.m.j, em até 60 dias, justificando-os e confirmando-os à 

Administração Judicial eventualmente nomeada.  

 

 Sejam supervisionados os relacionamentos comerciais e financeiros 

entre as empresas e pessoas mencionadas no presente relatório, através 

de relatórios mensais e entregas de documentos à Administração Judicial 

nomeada; 

 

 Sejam observadas e cumpridas todas as demais formalidades e 

exigências da Lei 11.101/05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...) 
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XV-   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 de Avaliação Prévia, constante de 41 

(quarenta e uma) folhas impressas de um só lado e 17 (dezessete) documentos 

anexos. 

 

 

 

São Paulo, 25 de agosto de 2016. 

 

 

 

 

 

MAURÍCIO GALVÃO ANDRADE 
Perito Judicial 

CRC 1SP 168.436/O-0 
CRA SP 135.527 

 

 
 
 


